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Referat af morgenmøde i HHE fredag d. 3. september kl 7:30 på Montra Skaga Hotel. 
 
1.  Orientering fra HHE. 

Dorthe Schaltz bød velkommen til de mange der var mødt op. 
 
2.  Hjørring kommune v/ viceborgmester Per Møller. 

Per Møller ser positivt på området og de nye tiltag der er i gang. Byfornyelse, separatkloakering, lægehus. Der er 
selvfølgelig også emner som arbejdskraft og indbyggersammensætning, der skal løses.  
 

3.  Nordsøen Fri Fagskole v/ Peter Sundbæk. 
Der er nedsat en bestyrelse for skolen. Nadia Taalab er med i denne bestyrelse. Hun brænder for Hirtshals, og 
ønsker at være med når der sker noget nyt. Der er godt gang i arbejdet med at få rejst midler og søgt fonde, så 
projektet bliver en succes fra starten. Peter gør opmærksom på, at der også i fiskerierhvervet er akut behov for ny 
arbejdskraft, det skal skolen gerne kunne hjælpe med, samt skabe interesse for at bosætte sig her. 
 

4.  Hirtshals Turisme v/ Laila Zielke. 
Igen en speciel sommer, hvor sammensætningen af turister har været anderledes end den plejer, da danskerne 
igen holder ferie i DK. Der er i løbet af sommeren skabt arrangementer som Musik ved Havnen og HOOK & COOK. 
Besøg hjemmesiden og få inspiration og ideer til, hvad man skal deltage i.  
 

5.  Color Line v/direktør Henrik Renneberg. 
Der har generelt være 30% færre turister ift. foregående år. Bl.a. har det været svært for nordmændene - grundet 
restriktioner samt smittetryk - at rejse ud af Norge. Der er kommet gang i bookingerne igen, men det går langsomt. 
Der vil de næste måneder dog være en del endagsturister! Infrastrukturen for turister der gerne vil blive i 
nærområdet omkring Hirtshals er katastrofalt. Der har i mange år været talt om hvad man skal gøre, men intet er 
sket. 
 

6.  Hirtshals Havn v/ havnedirektør Per Holm Nørgaard. 
Havnedirektør var forhindret i at deltage, men kommer til november mødet. 
 

7.  Byforum Hirtshals v/ John Kongerslev. 
Byforum har eksisteret i snart 4 år. Det kommende år investeres der godt 4 mio. kroner fra Byforums side i 
Hirtshals. Udsigtsstien kommer godt i gang, fra banegården til fyret. Derudover etableres en sti videre fra fyret 
gennem området tilbage til byen, næsten 10 km i alt. Forhåbentlig er dette færdigt i sommeren ‘22. 
 

8.  Folkevandringen Vendsyssel v/ praktiserende læge i Hirtshals, Jesper Holmelund. 
Vandreturen foregår d. 18. september. Den slutter i Hirtshals mellem kl 14 & 18. Det er gratis at deltage og uden 
tilmelding. Målet er at få folk til at motionere mere og komme ud i naturen. Man håber at ca. 1500 til 2000 vil 
deltage. Læse mere på www.folkevandringen-Vendsyssel.dk. På Den grønne Plads vil der blive udleveret vand fra 
Sparekassen Vendsyssel samt frugt m.m. fra Rema 1000, Hirtshals. 
 

9.  Arrangementer. 
Lyserød Lørdag den 9. oktober kl. 13 kommer tidl. professionel håndboldspiller Daniel Svensson og holder et 
spændende foredrag. Overskuddet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Butikkerne opfordres til at pynte op og 
støtte Lyserød Lørdag. 
Veterantræf blev en succes. Der var over 150 køretøjer, og rigtig mange mennesker i byen. Næste sommer bliver 
arrangementet d. 13. august. Tak til de mange sponsorer. Det er med til at lokke de mange udstillere og 
besøgende  til byen!  
 

10. Eventuelt. 
Wayfinding! I sommerperioden og især ved arrangementer er der mangel på toiletter i byen.  
Kan butikkerne blive enige om åbningstider, så turister kan finde ud af hvornår der er åbent.  
Lørdag- og søndags åben?  
 
Referent: David Jensen. 
 

 
 


