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Referat morgenmøde tirsdag den 1. februar 2022 kl. 7.30 på Montra Skaga Hotel 
 
Dagsorden: 
 
1. Orientering fra HHE samt kommende arrangementer. 
Dorthe Schaltz bød velkommen.  
Julebelysningen er nu taget ned. I 2021 blev det udvidet til at dække et større område af byen. Tak 
for de flotte sponsorater, der har gjort det muligt.  
Lørdag den 26. februar kl. 10.30 er der fastelavn på Hotel Hirtshals. 
Mandag den 28. februar kl. 19 afholdes generalforsamling på Restaurant Munch, Tornby.  
I påsken er der stenskattejagt i samarbejde med Hirtshals Turisme, det afvikles fra 8.-24. april. 
 
2. Orientering fra Hirtshals Turisme. 
I foreningen er der travlt. Der kommer en ny lokalguide. 35.000 eksemplarer uddeles i hele området, 
og faktisk i store dele af landet. Turistforeningerne i Hjørring Kommune er udtrådt af foreningen 
Toppen af Danmark, i stedet har man samarbejde med Destination. Der bliver et større 
arrangement i påsken, som der kommer mere info omkring. Der er allerede godt booket på 
overnatningssteder i sommerperioden, derfor udvides aktiviteterne i foråret og efteråret, så 
sæsonen for turister bliver længere. Wayfinding er undervejs og forhåbentlig er det på plads inden 
højsæsonen. Laila ser frem til samarbejdet med HHE igen i år, og vi håber på en fantastisk sæson. 
 
3. Erhverv Hjørring v/ direktør Bo Geertsen og direktør Karl Henrik Laursen. 
I 2022 er foreningen på turne for mere synlighed. Alt erhvervsservice i Hjørring Kommune er samlet 
her. Der er 404 virksomhedsmedlemmer og ca. 100 iværksættermedlemmer. Mange af 
medlemmerne er små og mellemstore virksomheder, som søger viden og netværk og indflydelse. 
Der er ni bestyrelsesmedlemmer i Erhverv Hjørring. I sekretariatet sidder Bo Geertsen, Claus 
Dindler, Anette H. Pedersen og Kathrine R. Sieker. Af arrangementer kan nævnes Nytårskuren, 
generalforsamling, Erhverv Hjørring Stafetten og Buisness Get-together. Derudover er der en del 
mindre aktiviteter som mange har glæde af at deltage i.  
 
4. Hjørring Kommune v/ 1. viceborgmester Per Møller. 
Der er en del nye tiltag i Hirtshals som står færdigt. Lægehus er indviet. Byfornyelse er udført. På 
Hirtshals Havn er der ligeledes gang i udviklingen, så hele Hjørring Kommune kan udvikle sig den 
vej. I det gamle lægehus får sosu-assistenterne nye arbejdslokaler. Per Møller er optimist på 
Hirtshals` og Hjørring Kommunes vegne både maritimt og turistmæssigt.  
 
5. De Samvirkende Købmænd v/ underdirektør Jytte Tandrup. 
Bilka er det eneste hypermarked i Danmark. Jytte fremlægger en del punkter i bl.a. Lokalplanen der 
gør, at etablering af Bilka i Hjørring er ulovlig. Der er en del fejlagtige oplysninger i miljørapporten, 
som er grundlaget for dem der skal tage beslutning om der skal være Bilka eller ej.  
Høringsfristen er 17. februar 2022. Se oplæg på HHE. 
 
6. Eventuelt.  
Kontakt gerne Louise Nielsen, Hirtshals Fiskehus ang. præmier eller tiltag i forbindelse med 
Stenskattejagt – mobil 22 62 66 21 
 
Referent:  
David Jensen 


