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Referat morgenmøde fredag den 6. maj 2022 kl. 7.30 på Montra Skaga Hotel
Dagsorden:
1. Orientering fra HHE og Hirtshals Turisme.
Per Martensen bød velkommen og var glad for at se så mange medlemmer der var mødt op.
Laila Zielke informerede om XTREM Hirtshals. Dette arrangement blev afholdt påskedag. 120 deltog i
løbet. Der var rapelling fra fyret, hvor 200 personer fik en oplevelse. Der var i det hele taget meget aktivitet
denne dag. Vores infovogn bliver åbnet til sæson d. 19. maj hvor der også er Naturmødet. Det har været
en succes at åbne vognen sidste år, hvor meget materiale blev hentet og søgt fra vognen.
2. Naturmødet v/Leif Lund Jakobsen og Rasmus Kolind
Endelig kan vi igen afholde Naturmødet den 19.-21. maj. Der er allerede meget mediebevågenhed om
det kommende møde. Også politikere er på banen igen. Det bliver en folkefest som alle er velkommen til.
I modsætning til andre folkemøder er alle aktiviteter og møder gratis. Forhåbentlig kommer trafik og
vandrende gæster til at glide som det skal uden for meget gene for beboerne i området.
3. Orientering fra borgmester Søren Smalbro, Hjørring kommune.
Borgmesteren er tilfreds med den del af byfornyelsen der færdig. Det ser godt ud og er et stort løft for
området. Det nye byråd er kun 4 mdr. gammelt og ca. 1/3 af medlemmerne er nyvalgte. Havne-udvidelsen,
der er behov for bedre indsejling og plads til anløb af større skibe, op til 250 meter. Der bliver opsat flere
vindmøller op langs molen, som strækker sig ret langt ud i vandet ift i dag. De fornyelser der er i gang i
området skulle gerne gøre at Hirtshals bliver mere attraktiv for både erhverv og tilflyttere.
4. SUP v/ Mads Halle Brun.
Født og opvokset i Hirtshals og brænder for de aktiviteter man kan foretage sig på vandet. Fælles-skab,
sundhed og events ved vandet. Den 25. juni afvikles Stand Up Paddle Race i havnebassinet.
Husk at tilmelde jer hos Surf & Natur hurtigst muligt.
5. Hirtshals Fiskefestival v/ koordinator Uffe Troelsen.
Der er også her nye tiltag ved årets festival. Der bliver en stand til Naturmødet ved kroens p-plads. Der er
stadig mange frivillige der gerne vil hjælpe til sådan et event.
6. Byforum - indvielse af Udsigtsstien og Havudsigten v/ Kurt Bærentsen.
Stien er næsten færdig. Der skal opstilles bænke, men ellers er alt klar og en del bruger den allerede. 11.
juni bliver indvielsesdagen, hvor ringstien, udsigtspladsen og udsigtsstien bliver præsenteret. Man oplever
hav, natur, skov og by på sådan en rundtur. Alle er velkommen denne dag til taler, musik og lidt til ganen.
7. Hjemmeside v/Henrik Riisager, Mediehuset.
Det sidste halve år har der været arbejdet intenst på HHE’s hjemmeside. Der er lavet landingpage til hvert
medlem, som der senere kommer besked rundt om at man skal optimere i form af tekst, billeder eller
video.
8. Eventuelt.
Pia Harbo gav udtryk for, at det ville være godt at annoncere med åbningstider på helligdage. Dette har
vi haft møder om før, men det blev aftalt, at vi skal prøve at finde en fællesnævner for hvad vi gør.
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