Formandens beretning den 28. april 2021
Jeg vil gerne byde alle velkommen til denne lidt utraditionelle generalforsamling. Vi har sikkert alle i det
forgangne år deltaget i møder online, men det er første gang i historien at Hirtshals Handel og Erhvervs
generalforsamling er online og vi håber, at de næste par timer vil forløbe gnidningsfrit. Heldigvis har vi både
Tommy Høj og René Stoklund til at bistå med det tekniske.
Da vi sidst afviklede generalforsamling den 28. februar 2020 indledte jeg med at sige, at 2019 var det første
år for en næsten hel ny bestyrelse.
2020 har på mange måder også været ”første gang”. Da coronaen lukkede sig om verden og således
lukkede Danmark ned den 11. marts 2020, måtte vi til at tænke ud-af-boksen. Vi måtte aflyse events og
tiltag, og vi måtte væbne os med tålmodighed, hvilket var lidt svært – for nogen sværere end for andre.
Vores primære opgave i 2020 har været at holde hovedet højt, opmuntre hinanden og fortsat gøre
opmærksom på vores – Hirtshals’ eksistens.
Året startede dog godt:
JANUAR:
Vi og Nordsøen Oceanarium samarbejdede med Hirtshals Skolecenter omkring de 17. Verdensmål, hvor vi
hjalp med at finde virksomheder, som var villige til at blive interviewet af engagerede elever fra 7. årgang.
Vi havde udarbejdet en ny kontingentstruktur og denne blev for første gang udsendt og godt modtaget –
den er at finde på HHE’s hjemmeside.
Vi havde møde med Bruno Christensen, Detailhandels Promotion ang. Stoltzes plads vs. Levende Midtbyer,
hvilket endte med en rapport desangående.
FEBRUAR:
Louise Nielsen arrangerede og afholdt fastelavn på Hotel Hirtshals, hvilket var et fantastisk tilløbsstykke,
som blev sendt live.
Isskulpturfestivalen og Ice for Kids på Den Grønne Plads forløb også efter planen i samarbejde med
Byforum Hirtshals.
MARTS:
Påbegyndelse af underskriftindsamlinger ang. Stoltzes Plads - forløb frem til maj, hvor vi overbragte
underskrifterne til Arne Boelt på Stoltzes Plads. En lokal borger indgav klage og byggeplaner er nu sat i
bero.
11. MARTS -> NEDLUKNING AF DANMARK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HVAD NU??
Mere end nogensinde, var det vigtigt at støtte vores medlemmer.
Mere end nogensinde, var det vigtigt at klargøre for byens borgere, hvor vigtigt det var, at støtte lokalt.

APRIL:
HHE leverede gratis 12.500 stk. mundbind til de af vores medlemmer, som ønskede det. Vi lavede
informationsmateriale ang. cocid-19 restriktioner til ophængning i byen.

For at skabe sammenhold i byen lavede vi også en ”Hækle en fisk” konkurrence, som mange deltog i.
Endvidere fik vi med hjælp fra René Stoklund lavet en ”Støt lokalt” video, som stadig er at se på vores
hjemmeside.
MAJ, JUNI, AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER:
Med genåbningerne i maj kunne først detailbutikker og sidenhen restauranter og cafeer åbne, men der var
stadig et forsamlingsforbud på 50 personer, hvilket gjorde, at HHE havde svært ved at arrangere events i
byen.
Det var frustrerende, at vi hele tiden måtte aflyse, hvad vi havde planlagt.
Dog blev det til:
JUNI:

Kræmmermarked med gratis kaffe og kagemand

JULI:

Open by Night – No Good sponsorerede musik på mobil ladvogn

AUGUST:

Koncert med Dreaming of Nashvillle

SEPTEMBER:

Koncert med No Good på ladvogn ved Jyske Bank

NOVEMBER:
Julen nærmede sig, og vi havde brug for noget nyt, som kunne forstærke fællesskabet og samhørigheden i
byen. Derfor var det til stor glæde, da vores fantastiske dygtige kunstner Inger Mortensen sagde ja til at
lave en illustration af en Hirtshals-pige – nu med mundbind og handsker. Den blev brugt til annoncer,
gavemærker og, ikke mindst, en plakat som kunne købes, hvor overskuddet ubeskåret vil gå til hjælp til ny
eller forbedret julebelysning.
Julebelysningen blev sat op og ”sorte huller” blev belyst, fordi der blev opsat ekstra julebelysning og flere
træer fik julelys på. Sædvanen tro, pyntede elever fra indskolingen træerne med flotte ornamenter. Og som
noget nyt i år stod Lions Club Hirtshals for opsætning og nedtagning af juletræer ved lygtepæle.
DECEMBER:
Heldigvis lykkedes det René Stoklund og Niels Viberg at få lavet årets digitale julekalender, så man havde
noget underholdende at følge med i.
Men Julemanden, som plejer at komme sejlende fra Grønland, kunne desværre ikke møde op i år.
Til gengæld vovede vi søndag den 20. december at lave lidt julestemning i form af musik fra Biver og
Bjergby Blæseorkester, hvor Klumpe fra Nordsøen Oceanarium, Frede Fyrtårn og Julemanden delte
honninghjerter ud. Dagen forløb godt med coronavagter fra Lions Club Hirtshals.
Julen sænkede sig over landet….. og så blev det hele lukket ned igen.
Nu var gode råd dyre….
Bestyrelsen blev enige om, at vi ville profilere vores medlemmer ved at lave en kampagne, hvor vi hver uge
fremhæver vores medlemmer ……….. blot for at gøre ET ELLER ANDET. Det har nu stået på siden uge 3 og
forventes afsluttet i uge 26 – eller før, da det til stadighed bliver sværere og sværere at få medlemmerne til
at aflevere 5-6 linjer om virksomheden samt et billede til annonceringen. SUK
Op til påske indvilligede Maiken Baun fra SFO’en i, at pynte kuberne i gågaden sammen med nogle børn.
Det gjorde de fint, men så kom der lige en storm og blæste det i stykker, så nu får vi monteret reb fra
Hirtshals Sejlmageri på kuberne, så vi fremover kan fastgøre udsmykningerne.

Et andet event, som var en kæmpe succes, var Stenkattejagten, som Louise Nielsen og Henrik Risager
lancerede. Henrik er allerede i gang med at udtænke en ny plan i forhold til, hvordan ruten kan bruges
fremover.
Og netop fremover eller rettere FREMTIDEN er det vi forsøger at fokusere på nu.
HVIS arbejdet med vaccinerne mod covid-19 forløber efter planen og HVIS der ikke kommer nye
mutationer og HVIS alle stadig husker restriktionerne, håber vi på, at alt forhåbentligt snart bliver normalt.
Normalt i ny målestok, med opmærksomhed på, at vi skal passe på os selv, hinanden og vores dejlige
lokalområde.
Vi har længe været i gang med at planlægge en åbningsfest – faktisk allerede siden vi lukkede ned i marts
2020, men da troede og håbede vi, at det ville blive i sommeren 2020, sidenhen i efteråret 2020.
Nu har vi fastsat en dato. Lørdag den 26. juni starter vi med børneunderholdning kl. 10. Forskellige musiske
indslag, SUP konkurrence i havnebassinet og musik på husmoderstranden om aftenen. Det endelige
program bliver snart offentliggjort, så vi kan ikke røbe mere pt., men blot håbe på, at det denne gang
lykkes.
Hvad der ellers kommer til at ske i fremtiden, er stadig uvist.
Men vi håber naturligvis på, at separat kloakering og byfornyelsen holder tidsplanen, så midtbyen kommer
til sin fulde ret inden højsæsonens start.
Gl. Jernbanegade forventes dog først færdig i efteråret, men vi håber det bliver et attraktivt sted for byens
unge borgere – det har vi virkelig brug for.
At se ind i fremtiden og ønske det bedste for Hirtshals kræver, foruden et blomstrende handelsliv,
engagement, oplevelser, sammenhold og attraktive boliger.
Engagement er heldigvis ikke en mangelvare i Hirtshals, da stadig flere og flere vover sig ud i spændende
tiltag. Bl.a. kan nævnes at de gode folk Mads og Lars fra SUP arbejder aktivt for, at vandsport skal vinde
indpas i Hirtshals til gavn for både unge og ”gamle”. Flere og flere kunstnere i alle afskygninger har
interesse for Hirtshals og det er ligeledes en vigtig grundsten, hvis man skal kunne tilbyde tilflyttere et
varieret liv i Hirtshals.
Vi er uendelig taknemmelig over disse tiltag og hjælper gerne, hvor vi kan.
Vi er også taknemmelig over dem, som yder os økonomisk støtte:
Hjørring Kommune
Erhverv Hjørring / Dynamic
Spar Købmanden
Rema 1000
Penge, som gør, at vi bl.a. kan opgradere vores julebelysning og har råd til et godt program til
Åbningsfesten den 26. juni.

Vi er også uendelig taknemmelig over at have gode samarbejdspartnere:
Hirtshals Skole – faste leverandører til udsmykning

Hirtshals Turisme – aktivitetsvognen er blevet fornyet og skal i sommerperioden bruges som pop-up
turistbureau. Bestyrelsesposter i hinandens bestyrelser – vel at mærke, hvis vedtægtsændringerne bliver
vedtaget.
Byforum, som til stadighed forsøger at forskønne vores smukke bynære natur med gode oplevelsesspots.
Nordsøen Oceanarium, som en god og vigtig sparringspartner, især i forhold til markedsføring.
Hjørring Kommune, som er gode til at inddrage os i forhold til byfornyelse, men også yder økonomisk hjælp
for at holde gang i handelslivet.
Hirtshals Havn, som gør det muligt at trække events til havnebassinet og på Husmoderstranden.
Foreningen Danske Handelsbyer som repræsenterer ca. 60 handelsbyer i Danmark, og som HHE er blevet
medlem af. En forening med mere slagkræft ind i Folketinget.
Rederiet Fjordline, som lige har fået verdens største katamaran, ønsker mere samarbejde og påtænker at
lave events i midtbyen i håb om at kunne hjælpe med at få tiltrukket turister. Endvidere forventer de, at
Danmarks første anlæg til produktion af flydende gas, bliver færdig i 2022 – og så kan vi jo kun håbe på, at
det vil skabe nye arbejdspladser til byen, og at flere ønsker at bosætte sig.
Tak til Olav Pedersen, for at styre slaget gang
Og
Tak til Per Larsen for gennemgang af Årsregnskabet
SIDST, MEN IKKE MINDST:
STOR tak til HHE’s medlemmer, som er gode til at få betalt kontingent og komme med gode og konstruktive
forslag og ser hinanden som konkollegaer i stedet for konkurrenter – det har vi nu mere brug for end
nogensinde.
Stor tak til Per Martensen for hans utrættelige arbejde for foreningen. Han har også en god kontakt til TV2
Nord og P4 Nordjyllands, for HHE har fået mange indslag bragt.
Stor tak til Jonna, som altid uselvisk er klar til at hjælpe.
Velkommen til de to nye i bestyrelsen: Jens Madsen og Kasper Knudsen – vi ser frem til et godt
samarbejde.
Tak til Niels Christian, som gennem 20 år trofast har været bestyrelsesmedlem og en rigtig god støtte i HHE.
Tak til Kristina, som trods sin korte tid, har været en uvurderlig hjælp og virkelig kreativ og progressiv i sin
tilgang. Vi håber på, at du vender tilbage engang, når du ikke har så travlt med dine fantastiske projekter.

Dorthe Schaltz, formand

