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Hjertelig velkommen til jer, der er mødt op.
Vi ved, at der er et par andre arrangementer, som tiltrækker opmærksomheden i aften;
Koncert med Die Herren i Emmersbæk Kirke og det vigtige byrådsmøde i aften, hvor
Hirtshals’ skæbne måske bliver beseglet – lidt uheldigt, at vi i bestyrelsen ikke har været
opmærksomme på det. Det beklager vi naturligvis.
Der er mange ting, som vi i bestyrelsen skal øve os på fremover og det vil vi arbejde helhjertet på.
Sidste år startede HHE med en næsten hel ny bestyrelse, hvor Pia Harbo, Tommy Høj, David Jensen
og Jan Knudsen trådte ind i bestyrelsen, og vi fik også ny handelschef; Per Martensen.
Hvad har denne nye bestyrelse så bedrevet i det forgangne år?
Ikke meget, vil nogen måske mene, men vi er af en anden opfattelse. Vores ønske har været at
tilgodese medlemmernes ønske om anderledes kontingentstruktur, flere events og synliggørelse.
Ret beset lyder det måske ikke af meget, men blot arbejdet med ny kontingentstuktur har krævet
en hel del timer, snak, justeringer, ny struktur, snak, justeringer….. Anyway……. nu er den her.
Grundkontingentet er det samme for alle, men aktivitetssatsen er forskellige alt efter, hvor
butikken/firmaet er og alt efter, hvor mange ansatte der er. Ydermere vil der fremover kun blive
opkrævet to gange om året, hvor det tidligere var tre gange.
At vi nu har fundet en struktur, betyder ikke, at der ikke vil ske ændringer undervejs eller at vi er
færdige, men det betyder, at vi er i gang og det ser ud til, at budgettet også holder.
Det er dog vigtigt, at ALLE spæder til fællesskabet – store som små, de handelsdrivende, men også
erhvervet.
For at skabe fokus på Hirtshals og for, at vi har noget at tilbyde turister og borgere, er det
nødvendigt med markedsføring og events. Hvis det kun er de handelsdrivende i midtbyen, der skal
betale kontingent rækker det ikke til events og markedsføring. For at Hirtshals forsat skal kunne
udvikle sig, er det vigtigt, at vi løfter i samlet flok, og vi er derfor taknemlig for alle dem, der støtter
op om HHE.
I bestyrelsen har vi også fået struktur på de enkelte bestyrelsesmedlemmers funktioner og således
også fået et aktivitetsudvalg, som gennem året er kommet med mange gode ideer og gennemført
nye som gamle events, som kommer både de handelsdrivende, turister og byens borgere til gavn.
2019 var også året for Hirtshals Bys 100 års Jubilæum.
I samarbejde med, i særdeleshed Hjørring Kommune, men også Turistforeningen, Byforum,
Havnen, og private ildsjæle bød 2019 på mange spændende events og tiltag.
Foruden de ”gamle”, solide som Naturmødet, Musik Under Trappen og Fiskefestivallen blev
Hirtshals også beriget med genoplivelse af Isskulpturfestivalen, Coast-to coast, Folkefesten, hvor
Trappen blev indviet og Nordsøgarden gav os et trip down Memory Lane, desværre blot for denne
ene dag er jeg bange for, Indvielse af Sømandskirkens have, Aktivitetsbåndet, 100 års festen i
hallen og meget andet.

Man må sige at 2019 har været et særdeles spændende og udfordrende år for bestyrelsen.
Vi har haft travlt med at opbygge og samarbejde. Til vores store glæde, er der bred enighed om, at
vi skal samarbejde om vores ”allesammens” by.
Derfor har HHE indgået et samarbejde med Hirtshals Turistforening og Nordsøen Oceanarium om
markedsføring - især Sydnorge.
Turistforeningen, Byforum og HHE arbejder sammen om byens interesser, forskønnelse og events.
Sammen med Hirtshals Skole kan vi bryste os af flotte dekorerede juletræer i december og
fornyelig har samarbejdet drejet sig om De 17 verdensmål. Vi håber – på sigt – børn og unge vil
føle ejerskab, engagement og stolthed over at komme fra Hirtshals, og måske endda huske at
komme tilbage, når de er færdige med deres uddannelser.
Nu, hvor vi har bestyrelsen på plads, samarbejdet rundt omkring er i gang, og vi er kommet så
nogenlunde gennem det første år, glæder vi os til et nyt år:
Som Sammy Hagar fra Van Halen engang sagde:
”Hvert år på din fødselsdag, får du chancen for at starte på en frisk”
Det er vi klar til i HHE’ bestyrelse og det bliver der brug for.
Nu, hvor det første år med ”den nye” bestyrelse er gået, kan vi bruge kræfterne på
”bestyrelsesarbejde” og orientere os mere ud-ad-til.
Det er ingen hemmelighed, at vi står overfor udfordringer mht. Doggerbanke – Stoltzes Plads.
Der er uenighed mellem byrådet og en stor del af de handelsdrivende om, hvorvidt det vil være til
gavn for Hirtshals med endnu en dagligvarer butik og, om dennes placering udenfor midtbyen vil
resultere i, at der bliver butiksdød i centrum.
HHE har haft besøg af den gode Bruno Christensen (Detailhandels Promotion) som har skrevet en
vurdering. Han er forstående overfor vores bekymring.
Det ville være ærgerligt, hvis butikkerne må dreje nøglen, nu hvor vi har godt gang i modige
iværksættere. Nogle butikker lukker desværre eller flytter, men heldigvis er der plads til andre,
som ønsker at være en del af vores by – vores fællesskab.
Vi håber på det bedste her i dette øjeblik, hvor der er byrådsmøde.
Bliver det aktuelt med detailhandel på Doggerbanke, vil vi gøre vores bedste for, at få det bedste
ud af det…. eller som Pippi Langstrømpe sagde: ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert
godt finde ud af.”
Intet skal ødelægge den gode energi, der er i vores by. Men vi skal også huske at være taknemlig.
Taknemlig for det, der bliver os serveret:
Byforskønnelse; Handelstrekanten, plante - og rekreationspladser i gå-gaden, Sømandskirken,
Bibiane, Naturmødet. Der er mange som bidrager til at gøre noget FOR Hirtshals. Lad os vende det
indad: Hvad kan vi som foreninger, men også som enkelt borger gøre for Hirtshals? -> Handle i
byen, IKKE på nettet. Besøge lokale cafeer og restauranter, melde sig som frivillig ved events, tale
positivt om byen og være ambassadører og fortælle byens historie til alle dem, der gider lytte.
Til sidst – sådan er det også i bøger – vil jeg gerne sige tak.
Tak til Per Martensen, som utrættelig arbejder med at skabe balance i økonomien, godt hjulpet af
Jonna. Per er ikke nærig, men sparsommelig, hvilket man kan se i regnskabet. Bl.a. har han cyklet
rundt med regninger for at spare porto, hvad man også kan se på regnskabet. Per er ikke bange
for at konfrontere udfordringer og han er RIGTIG god til at ringe, for han vil ikke bare gøre noget,

uden bestyrelsen godkender det. Tak til dig….. og til Jonna, som er til STOR hjælp for os, der end
ikke ved, hvordan et regneark fungerer.
Tak til alle vores medlemmer for jeres engagement, indspark og forståelse.
Tak til de enkelte, som selv tager initiativ – bare fordi de har lyst. Fx Bente Jungquist, Louise
Nielsen, Julemanden og mange andre
Tak til Dorthe Reinholt, Kirsten Munk og John Kongerslev for samarbejdet omkring byjubilæet.
Tak til Jens Brændgaard, som ikke heelt kan holde sig i ro, hvilket kommer os til gode og også Anni,
som får en pause.
Tak til bestyrelsen, revisor, dirigent og alle de frivillige.
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