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Referat af morgenmøde i HHE fredag 1. november 2019 på Restaurant Lilleheden
1.

Orientering fra HHE.
Der blev afholdt tombola i forbindelse med Lyserød Lørdag, hvor de mange gevinster, der var doneret af de
handlende, gav et overskud på 10.000 kr., som er sendt videre til Kræftens Bekæmpelse.
Teltet på Den Grønne Plads i uge 42 kostede 19.500,- at afholde.
Festen i hallen i anledning af Hirtshals 100 års jubilæum giver HHE 20% af overskuddet. Vi afventer regnskab.
En del elever fra Hirtshals Skole søger fritidsjob, der kan rettes henvendelse til skolen ved interesse.

2.

Borgerworkshop vedr. Wayfinding v/ Anne Marie Sandvig Knudsen, Hjørring Kommune.
Områdefornyelse og Wayfinding skal byde velkommen, hjælpe med at finde vej og fortælle en historie når man
kommer til Hirtshals som gæst.
Der skal laves separat-kloarkering i en del af byen. Der startes i Havnegade, midtbyen og Hjørringgade, som
forventes færdig inden Naturmødet. Vi må væbne os med tålmodighed, da områdefornyelsen ikke kan
gennemføres før gravearbejdet er færdigt.
En del af Jernbanegade har som forsøg været lukket mellem Rådhuset og Cirkuspladsen. Dette for at
undersøge virkningen og bevæg mønstret i byen.
Der er meget fokus på motorvej og indfaldsveje, så der bliver gjort opmærksom på byens faciliteter.
Der opfordres til, at alle der har interesse i Områdefornyelse og Wayfinding kommer med input, så vi i Hirtshals
får så meget indflydelse på beslutningerne som muligt. Se næste mødedato herunder.

3.

Optagelse og redigering af facebook julekalender.
Rene Stoklund har igen påtaget sig opgaven at filme og redigere den populære julekalender på HHE’s
facebookside, og Niels Viberg, Skaga FM indtaler. Den optages sandsynligvis d. 14 november. Den er fuldt
booket og det koster 425,- at være med.

4.

Fremtidig brug af facebook ved Sofie og Tommy Høj.
Sofie har pr. 1. januar 2020 påtaget sig opgaven at administrere HHE facebooksiden. Det er tanken, at der skal
være mere aktivitet på siden og at opslag skal komme på hurtigere. Tommy og Sofie er allerede i gang, så
emner til opslag er velkomne, og skal være Sofie i hænde senest om fredagen, hvis det omhandler aktiviteter
den næstkommende uge.

5.

Åbningstider og aktiviteter 2020.
Der er lavet en kalender med de planlagte aktiviteter og åbningstider næste år. Den er vedtaget, men der er
måske plads til flere tiltag i budgettet.

6.

Orientering fra Hjørring Kommune ved Jørgen Christensen og Mette Jensen.
Flytningen af Rubjerg fyr var en verdensomspændende nyhed. Og der arbejdes på, at følge op på denne
interesse – turist- og erhvervsmæssigt.
Der er i øjeblikket også fokus på næste års budget, og det bliver en udfordring for kommunen at få enderne til at
nå sammen.
Børnetallet i den gamle Hirtshals Kommune er let stigende. Trods dette, er der stadig flere tomme boliger i
byen, og de bremser for renovering og udvikling af de boliger der trænger til en kærlig hånd. Især Margretheparken er ramt af fraflytning, og der skal muligvis rives en del ned. Ideer til løsninger med Margretheparken er
velkomne, samt hvordan vi tiltrækker flere børnefamilier og seniorer.

7.

Evt.
René Ejstrup: Sidste åbningsdag hos Slagter Winther var 31. Oktober. Der produceres stadig i bygningerne,
men salget af slagtervarer foregår i Spar på Margrethevej. Der påbegyndes en større ombygning af butikken på
Margrethevej i starten af det nye år.

Referent
David Jensen og Per Martensen
Næste aftenmøde ”Evaluering Naturmøde” på Hirtshals Vaskeri onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00
Næste morgenmøde på Restaurant Lilleheden fredag den 10. januar 2020 kl. 7.30
Næste møde ” Områdefornyelse og Wayfinding” i Bibianas lokaler på havnen den 11. nov. 2019 kl. 17.30

