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Referat af morgenmøde fredag den 21. maj kl 7:30 på Montra Skaga Hotel.
1. Orientering fra HHE. Formand Dorthe Schaltz bød velkommen, også til nye medlemmer samt Rikke Vandsted fra
Hirtshals Turisme, som efter vedtægtsændringer indtræder i bestyrelsen. Sidste morgenmøde var i juli 2020, og der
er sket en del siden. Fx har bestyrelsen haft en række møder samt været på seminar, for bedre struktur og
planlægning af aktiviteter i HHE. Vi glæder os til, at der sker noget i byen, som ikke kun omhandler Covid-19.
Den 26. juni “åbner” byen igen for aktiviteter. Denne dag skal fejres med flere aktiviteter til lands og til vands, med
musik og meget andet. Kom og vær en del af denne festlige dag.
Vores aktivitetsvogn har i denne vinter gennemgået en renovering, som vi kan takke Byforum har kunne lade sig
gøre. Den fremstår i ny flot stand, og vil i Jørgen Fibigersgade foran kroen fungere som mobil turistinfo.
Sammen med Hirtshals Turisme har vi indsendt høringssvar ang. nye tiltag på vesthavnen.
2. Orientering om Naturmødet. Leif Lund Jacobsen fortalte om det længe planlagte Naturmøde, der i år vil foregå
både live i Hirtshals og online via facebook. Tidspunkt er d. 28. - 30. maj. Der vil være forskellige debat-spor, nogle
både fysisk på pladsen og online, nogle kun online. Her vil være forudbestemte emner, men også mulighed for at
tage nye emner op til debat. Der kan fysisk deltage 50 personer pr. indslag. Virtuel naturjagt hvor 150 elever fra 3.4. klasse fra hele landet deltager. Walk & Talk debatter rundt om i byen - Nordsøen, Fyret, Stranden, Plantagen.
3. Orientering fra Hirtshals Turisme. Laila Zielke præsenterede den nye bestyrelse, der er valgt via online
generalforsamling. Laila pointerede vigtigheden og mulighederne af, at samarbejde mere med os i HHE, og
uddybede aktivitetsvognens renovering og placering, som kommer til at være et vigtigt aktiv, da Hirtshals Turisme
har mistet langt over halvdelen af de midler der kommer fra kommunen! Vognen vil være både med og uden
bemanding. Turistinformationen er flyttet til Det gamle Rådhus, og er åben 4 dage om ugen.
Der er sammen med HHE lavet en ansøgning til Hjørring kommune om penge til arrangementer, og vi har fået
50.000 kr. som bl.a. går til koncerter med lokale kunstnere og også gavner lokale foreninger, da de hjælper til.
Der er lavet en guide om Hirtshals og omegn i 35.000 eksemplarer, som supplement til Hirtshals kortet.
4. Orientering fra Hjørring kommune. Mette Jensen fremlagde en grundig gemmengang af det der er aktuelt og
sker i byen lige nu. Der har været rejsegilde på det nye lægehus. Der kommer lægestuderende til byen d. 8. juni,
så håber vi og krydser fingre for, at der kan tiltrækkes nye læger. Byggeri i Jyllandsgade, det nye Rema 1000 er i
høring, da grunden ligger udenfor det eksisterende detailområde. Aldi byggeri er sat på pause, pga en klage, som
bliver afklaret i august. Mette kom også ind på fordebat om området på Vestkajen, samt separatkloakering i byen.
Fiskefestival - som Mette også er en stor del af - bliver desværre ikke til noget i år. Fyret åbner d. 19. juni.
5. Orientering fra Fjord Line. To repræsentanter fra Fjord Line - Lina og Vicki - fortalte om det at drive
færgetransport i en tid med Covid-19. Der har været indsat en færge, som primært har sejlet med fragt. Fjord Line
plejer at fragte ca 1,4 mio. Passagerer hvert år. Tiden har været brugt på at få flere certifikater, som fx. Mycare. Der
er ankommet en ny katamaranfærge, med den dobbelte kapacitet, der kan medbringe 1200 passagerer og ca. 400
biler. Den vil have mellem 2 og 3 afgange dagligt, og overfarten tager 2 timer og 15 min. Der sejles på LNG gas,
som gør selskabet særdeles grønt og der arbejdes på en grønnere profil udadtil.
6. Orientering om Nordsøen Fri Fagskole. Peter Ernst Sundbæk har fået ideen til en ny fri fagskole, som skal
placeres i Hirtshals. Lokalerne er fundet, og der er god lokal opbakning om projektet. Der skal være mere praktisk
læring og mindre skolebænk. De tre linier der bliver mulighed for at vælge mellem er: Havnens håndværk, Outdoor
turisme og Nordsøens guldkammer - en gastro linie. Peter appellerede til, at der kan findes praktikpladser på
havnen og andre aktuelle virksomheder. Den 1. august 2022 er det planen at 40 elever skal starte på skolen.
7. Kommende arrangementer. Genåbningsfest d. 26. juni med bl.a. Stand Up Paddle Race.
Lyserød lørdag bliver i år afholdt fredagen før, d. 8. oktober, i form af et foredrag med håndboldspiller Daniel
Svendson. Her går overskuddet udelukkende til Støt Brysterne kampagnen.
TV2 har henvendt sig til HHE ang. 5 programmer om Nordjylland, hvor der vil være mulig for billig reklame, som
HHE har sagt ja tak til, da prisen er meget favorabel. De bliver sendt mellem 19. juli og 16. august 2021.
1. Weekend i juli og 1. Weekend i august er der planlagt musik i byen.
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