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Referat af aftenmøde torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00 på Hirtshals Vaskeri
1. Orientering fra HHE.
Formanden bød velkommen. Vores økonomi ser meget fornuftig ud, der er plads til ekstra
arrangementer, som Per arbejder ihærdigt på, at få til byen. Flere arrangementer kræver Imidlertid
også flere hænder, og der er brug for at flere medlemmer melder sig på banen og står for nogle af
aktiviteterne. Der bliver lavet et årshjul, hvor alle datoer for events fremgår, og man kan skrive sig
på! På Stoltzes Plads er der påbegyndt udgravning til Aldi butik. Jyllandsgade står for et tiltrængt løft
med nyt lægehus og ny Rema 1000 butik.
2. Orientering om NaTour arrangementet, der afvikles fredag den 4. september.
Laila Zielke fortalte om det rullende naturmøde. Der skal være mere opmærksomhed på Naturmøde
hele året rundt. Hjørring Kommune og Nordea Fonden har rejst en del penge. Fredagens arrangement
bliver vist online på facebook, det bliver afsluttet med koncert. Eneste minus er, at der max må deltage
100 person er på selve pladsen.
3. Kommende arrangementer.
Per kunne fortælle om en del aktiviteter i efteråret. 12. september giver No Good koncert, Frede Fyrtårn
går i byen. 3. oktober er der Lyserød Lørdag, hvor vi samtidig får besøg af Ib Grønbæk fra kl. 12-14.
Der vil blive indsamlet gevinster til tombola til fordel for Lyserød Lørdag. Teltet på Den Grønne Plads i
uge 42 er aflyst pga corona. Dog kommer Naturfolkene fra Hjørring Kommune og DR Ramasjang den
14.-15. oktober til byen. Den 30. oktober er der Halloween, samt Open by Night. Den 27. november
tændes juletræet på Den Grønne Plads. Den 6. December kommer julemanden sejledene og der er
koncert med Richard Ragnvald på Jepsens Plads. Den 13. december kommer Mathilde Caffey fra XFactor som giver koncert på Jepsens Plads. Der arbejdes på, hvordan weekenderne i december kan
gøres mere spændende, især for det yngre publikum.
4. Waydinding og byfornyelse.
Dorthe Schaltz fortalte om sidste uges borgermøde, hvor det forestående arbejde blev fremlagt.
Arkitektgruppen STED har udarbejdet spændende projekter, som udføres i takt med, at en del gader i
byen skal graves op. Man kan komme med input på Hjørring Kommunes Facebook side under
Områdefornyelse. Der bliver samtidig opfordret til, at man renoverer facader på huse og butikker i
byen, således at farverne her matcher hinanden.
5. Orientering fra Hjørring Kommune.
Jørgen Christensen var rimelig positiv angående de forestående økonomiforhandlinger. Det ser knap
så sort ud, som først på året. Der er ændret i udligningsreformen, så der i 2021 og 2022 er 21 mio.
kroner ekstra hvert år at gøre godt med. Man håber, at Borgerservice i Hirtshals kan bevares. Den
midlertidig påkrævede tidsbestilling gøres permanent, da dette kan spare en medarbejder. Nyt
lægehus på Cirkuspladsen er påbegyndt.
6. Orientering fra Hirtshals Turistforening.
Laila Zielke have den triste nyhed, at midlerne til foreningen næste år bliver beskåret med over 65%.
Dette betyder at Turistbureauet kun vil være bemandet i højsæsonen og ved højtider. Af gode nyheder
kunne Laila fortælle om åbningen af ny autocamperplads på Banegårdspladsen den 8. september.
Med tiden bliver faciliteterne her bedre end de har været på Stoltzes Plads.
7. Markedsføring ved Mediehuset.
Henrik Riisager, Mediehuset fremviste en spændende og meget fyldestgørende evt. ny hjemmeside for
HHE. Den var meget detaljeret og alligevel nem at overskue. Det blev af andre medlemmer pointeret,
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at vi skal finde ud af hvilken målgruppe vi henvender os til, og hvordan vi laver bedre samarbejde,
foreningen og hjemmesider imellem, i stedet for at alle løber efter den samme bold!
8. Flagstænger og flag I midtbyen.
De første flagstænger er færdige, og der arbejdes på en trailer til brug ved opsætning samt opbevaring
af stængerne. Fortovsmatroserne er en gruppe frivillige, der står for opsætning af flagstænger, når
dette skal ske. De er også behjælpelige ved arrangementer i øvrigt.
9. Ældre Sagen ved Susanne Djurhuus.
Punktet udgik.
10. Eventuelt.
Martin Nielsen viste en ide om ny konkurrence i avisen. De butikker der ønsker at deltage er vist med
den gevinst man kan vinde. Samtidig er der en kupon, man kan udfylde og aflevere i den enkelte butik,
så man er med i lodtrækningen om hver enkelt gevinst. Og kunderne skal fysisk ind i alle de butikker,
hvor de ønsker at deltage.
Pia Harbo kunne endnu engang fortælle, at pladsen ved smøgen mellem N.C. Jensensgade og
gågaden stadig er flittigt besøgt af folk der drikker for meget. Der kommer tilråb, og de sviner med
deres efterladenskaber. Der blev henvist til, at der er en betjent i byen hver tirsdag, hvor man evt. kan
henvende sig. Problem et er svært at løse, for hvor skal man flytte klientellet hen!
Referent: David Jensen

