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Referat af morgenmøde i HHE fredag 10. januar 2020 på Restaurant Lilleheden
1. Orientering fra HHE.
Dorthe lagde som formand ud og bød velkommen, hvorefter hun fortalte om arbejdet med at ændre på
kontingentstrukturen, så den bliver mere lige, og delt op efter beliggenhed og antal ansatte. Der kommer for
fremtiden ingen regning på julebelysning. Per Martensen tog over og bød Kasper – den nye uddeler i Rema1000 –
velkommen i foreningen, hvorefter Kasper fortalte om sin tilgang til købmandserhvervet og bevæggrunde for, at
blive ansat i Hirtshals.
2. Stoltzes Plads, orientering fra Søren Smalbro, Hjørring Kommune.
Søren kom med et længere oplæg, hvorefter der blev stillet en del spørgsmål. Kommunen får løbende
henvendelser fra forskellige firmaer og detailkæder om grunde og beliggenheder til opførelse af nye butikker. Der er
projekter i gang, i og omkring Hjørring. Man er udmærket klar over, at der både fra beboere og handlende i Hirtshals
er delte meninger om det er positivt eller negativt med nye bygninger til detailhandel i byen. Dette kom til udtryk, da
Cirkuspladsen i sin tid kom i spil med evt. bebyggelse, hvor der nu er besluttet at opføre et nyt lægehus. Der har
sideløbende med planlægning af evt. salg af Stoltzes Plads været en udbudsperiode med betinget udbud. Den 6.
januar var sidste frist, for at indlevere bud på grunden. I forår/sommer 2019 var første høring om anvendelse af
pladsen, hvor der kom en tilbagemelding, som var positiv overfor nyt byggeri med evt. detailhandel. Der kommer en
ny høringsrunde til februar, hvor Søren opfordrede til at komme med svar. Der blev fra deltagere på mødet stillet
spørgsmål til og lagt vægt på, om det er nødvendigt eller positivt med ny detailhandel i den del af byen, samt om
der er lavet undersøgelser af, hvordan lignende tiltag har påvirket udviklingen i andre byer. Kunne der udvikles
andet på pladsen, som var mere i retning af at gøre byen attraktiv at bosætte sig i, da befolkningstallet i kommunen
er faldende. Hvor skal autocampere opholde sig, så de ikke kommer for langt væk fra centrum. Parkeringsforhold til
bl.a. Naturmødet. Der blev også spurgt ind til, om man fra kommunens side har set på byen som helhed og på den
måde tænkt pladsen ind i udviklingen, så vi undgår nye tiltag, der ikke passer ind i det overordnede bybillede.
3. Orientering fra Hjørring Kommune ved Mette Jensen.
Mette var aktiv i debatten om Stoltzes Plads, og fik herunder gjort opmærksom på det, der var tiltænkt punkt 3. Men
derudover gjorde hun opmærksom på, at vi faktisk har 5 byrådsmedlemmer, som er fra Hirtshals. De har forskellige
tilhørsforhold politisk, og er ikke altid enige. Dog mødes disse 5 medlemmer i en ”kaffeklub”, hvor der deles
meninger og forklaringer på eventuelle uenigheder. Der er fokus på interesser i Hirtshals og udvikling i byen, på
tværs af politisk overbevisning.
4. Kommende arrangementer.
I januar holdes Stormende udsalg fra 25.-31. januar. Forhåbentlig vil mange butikker være med og give ekstra gode
tilbud i denne uge. Lørdag d. 15. februar kl. 10.30 holdes der fastelavn på Hotel Hirtshals. Dette arrangement er
flyttet fra Lauras Plads og dato er også ny. Byforum og HHE afholder 22. februar Isskulpturfestival og Lions sælger
tulipaner på Den Grønne Plads. Der skal her bruges hjælp først på dagen til at klargøre festivalen.
5. Ny kontingentstruktur.
Dorthe Schaltz & Per Martensen har med meget arbejde udarbejdet en ny – mere ens – kontingentstruktur. Der er
et grundkontingent. Derudover er der for detailhandlernes vedkommende et aktivitetstilskud alt efter hvilken gade
man er beliggende i og efter hvor mange ansatte der er.
6. Eventuelt.
Kristina fra Lund Interiør slog et slag for Color Lines Colorklub, som tæller 180.000 medlemmer, der jævnligt får
nyhedsmails. Der er tilknyttet en hjemmeside, hvor det er gratis at komme med på. Dette er en stor mulighed for at
markedsføre sig overfor mange potentielle kunder uden det koster noget! Man sender en mail til Ingrid, med
billeder, lidt tekst om butikken og eventuelle services / tilbud – jo flere jo bedre: Ingrid.g.waelgaard@colorline.com.
Per Martensen kom med en opfordring til medlemmerne om at støtte de virksomheder, der er medlemmer af HHE.
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