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Referat af aftenmøde torsdag d. 5. september kl 19:00 på Hirtshals Vaskeri
1. Orientering fra HHE.
Per Martensen orienterede om økonomien. Det er efterhånden lykkedes, at få inddrevet de fleste
udeståender, der er kun få skyldnere tilbage. Fra næste år bliver kontingentet reguleret, så det bliver
mere gennemskueligt og ens.
Der er informeret til Hjørring Kommune om HHE’s holdning til mobilt gadesalg i byen. Dette kræver at
man som sælger bidrager til HHE, altså betaler kontingent. Fordelene er, at det skaber liv i bybilledet,
og der sker noget nyt! Det kunne fx være på byens pladser eller foran tomme butikker, som vi
heldigvis ikke har mange af. Ulemperne er bl.a. at det kan risikere at konkurrere med de eksisterende
butikker, restauranter og cafeer, samt at man som sælger drager fordel af, ikke at skulle betale faste
udgifter, som de eksisterende erhvervsdrivende skal.
2. Dialogmøde mellem Byforum Hirtshals, Hirtshals Turistforening og HHE.
Martin Storgaard fra Jammerbugt Kommune fortalte på dialogmødet om samarbejde på tværs af
erhverv og foreninger i Hune og Blokhus, som i fællesskab løfter større opgaver og arrangementer.
Man har her gjort sig klart, hvad man vil have fokus på, og gjort benarbejdet ordentligt, inden man evt
har spurgt kommunen om hjælp/tilskud. Det var et spændende og lærerigt møde, og der kom en del
ideer på bordet om, hvordan man i Hirtshals kunne få bedre samarbejde mellem de tre foreninger.
Både i form af økonomi, så man får mere ud af eksempelvis markedsføring, og får byen profileret
stærkere, samt arbejdskraft/sparrings-partnere foreningerne imellem. Det er tiltænkt at vi skal drage
mere nytte af hinanden og få mere slagkraft. Dette arbejdes der videre med.
3. Kommende aktiviteter i HHE.
Der er Lyserød lørdag d. 5. oktober i kampen mod kræft. Der kan købes udsmykning på
https://webshop.cancer.dk/stoet-et-saerligt-formal/lyseroed-loerdag/
så vi alle markerer denne dag. Der vil være tombola med gevinster fra byens butikker. Evt. gevinster
skal indleveres hos Høj Data, hvor disse også bliver udstillet. Pengene fra lodderne går ubeskåret til
bekæmpelse af brystkræft.
Uge 42 bliver det store telt ”Skibet” opstillet på Den Grønne Plads, hvor der fra mandag-lørdag vil
være aktiviteter for børn og voksne, med bl.a. bagekonkurrence, spejdere, Nordsøen Oceanarium,
børneloppemarked, kunstmarked, årets suppe, kræmmermarked, outlet fra byens butikker,
professionel fotografering m.m.
Uge 43 er det igen kræft der er fokus på, hvor vi evt. laver fælles tøjindsamling.
Den 25. oktober er der Halloween. Der bliver en del aktiviteter denne dag/aften, hvor der er åben til kl.
21. Hos Høj Data bliver der lavet spøgelseshus, og samme butik har undersøgt indkøb af rekvisitter,
så vi kan købe samlet ind og få butikkerne flot udsmykket. Alle skal være med, så oplevelsen for de
handlende bliver så god som muligt.
4. Julebelysning.
Opsætning af juletræer og stjerner bliver udført af en forening, som til gengæld får støtte fra HHE.
Tilslutning af el bliver af autoriseret elektriker. Tidligere har hele arbejdet været udført af elektriker. På
den måde forventer vi at udgiften i år bliver væsentligt reduceret.
5. Hjørring Kommune.
Mette Jensen og Jørgen Christensen orienterede bredt om udvalg og aktiviteter i Kommunen.
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6. Byforum Hirtshals.
John Kongerslev informerede om flere tiltag der er i støbeskeen. Der er gang i et Bænk-projekt –
Hirtshalsbænken – på Kystvejen. Der er nedsat et udvalg, der skal gennemgå byens parker og stier,
for evt. udbedring. Der laves en ny sti langs skrænten på Kystvejen. Selve vejen arbejdes der på at
gøre mere sikker, da mange cykler og går på denne vej til camping, B&B, Fyret, Danland osv. Der er
flere veje, der kunne gøres mere sikre for de bløde trafikanter. Banegårdspladsen skal være mere
indbydende og adgangsvenlig, så renoveringen af stationen kommer til sin ret. Det nye lægehus
kommer måske til at ligge på cirkuspladsen – det er der delte meninger om!
7. Eventuelt.
Der var flere emner oppe at vende her. Lægehusets placering? Er det aktuelt at satse meget på
annoncering i Norge, da flere butikker oplever, at det primært er tyskere der lægger penge i byen? Er
det en fordel at vi har gågade i juni – juli – august?
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