Referat fra generalforsamlingen i Hirtshals Handel og Erhverv, tirsdag den 28. marts 2017.
1. Formand, urmager Jørgen Jensen bød velkommen, og foreslog Advokat Olav Pedersen,
som dirigent for generalforsamlingen. Olav Pedersen blev valgt, og erklærede
generalforsamlingen for lovlig.
2. Formanden aflagde beretning, beretningen er vedhæftet, og indsat i foreningens protokol.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
3. Ole Pedersen fra BDO aflagde regnskabet, som viste et overskud på 52.429. Der var ingen
bemærkninger til regnskabet, regnskabet er vedhæftet, og indsat i foreningens protokol.
4. Der var ingen beretning fra udvalg, Mette Jensen fra Hirtshals Fiskefestival fortalte om
fiskefestivalen under eventuelt.
5. Der var ingen forslag indkommet fra medlemmer.
6. Til valg tilbestyrelse blev Jørgen Jensen, urmager og Karl Chr. Lunden, Slagter Winther samt
Simon Rødkjær, uddeler i Super Brugsen genvalgt.
7. Til suppleant blev Martin Krüger Nielsen, Nordjyske Medier valgt. Han afløste Annette Brix
fra Kop og Kande, som ikke ønskede genvalg.
8. Til valg af revisor blev BDO genvalgt.
9. Under eventuelt var der følgende indslag, som ikke kunne danne grundlag for nogen
beslutning til generalforsamlingen: Fra kontorets side, fra Hirtshals Handel og Erhverv,
fortalte Jens om:
10. Den store aktivitetsplan for foreningen, planen er vedhæftet. Kæmpemarkedsføring i 2017
på alle medier. De 7 store Torve‐ og Kræmmermarkeder. Mulighed for et Italiensk Marked
i 2017. Naturmødet den 18. til 20. maj blev omtalt, her kan man melde en stand til inden
17. marts, alle kan deltage gratis. Small Ship Race den 3. juni, Pinselørdag, der mangler
både, så foreningens medlemmer opfordres til at stille op. Der er mange aktiviteter til
Small Ship, vandscooteropvisning og ræs, 4 gamle redningsbåde fra bådlaugene sejler om
kap i havnen samt mange andre aktiviteter. Der blev orienteret om foreningens
strategiplan, som foreningen arbejder ud fra de næste 3 år. Der blev orienteret om de
udfordringer Hirtshals står over for. Byfornyelsen med de 4 grupper var skabt, der kommer
besked ud fra Kommunen om deltagelse. Der er en ny detailshandelsanalyse på vej for
2017. Tag godt imod Covi, som kommer ud og spørger til driftstal i hver forretning, det er
frivilligt om man vil oplyse sine tal, men undersøgelsen bliver mere korrekt hvis man
oplyser tallene, de er naturligvis anonyme. Vi mangler nogle butikker, og fra kontorets side
bliver der aflagt besøg hos ejerne af de tomme butikker, og stillet forslag til handling med
henblik på at få åbnet igen. Der er kæder og andre private der banker på, for at komme til
Hirtshals, hvis man kan få de rigtige vilkår. Der bliver lavet et Politi‐samarbejde, så vi får en
synlig politibil til at holde i Hirtshals 2 dage om ugen. Der bliver mulighed for nabohjælp
m.m. med politiets hjælp. Hirtshals har en meget lav anmeldelsesprocent, set i forhold til
andre byer. Det betyder at Hirtshals er én af de mere sikre byer at bo i, siger politiet. Der
kommer ca. 60 juletræer op, sammen med den øvrige julebelysning, i 2017, og udgiften

stiger ikke. Der er budgetteret med et overskud på 48.000 i 2017 for Hirtshals Handel og
Erhverv, og der regnes med flere nye medlemmer i de kommende år, bl.a. fra erhvervet i
Hirtshals. Der er 3 ting der er vigtig for Hirtshals i fremtiden, det er at bosætningspligten
ophæves, og at der kommer mere bosætning i Hirtshals, og at der ikke kommer en Bilka i
Hjørring. Hirtshals Handel og Erhverv kan hjælpe alle medlemmer der ønsker hjælp til
arrangementer, herunder stole, borde, duge, gasblus, ovn og alt andet, bare ring til Jens på
30342710.
11. Henning Christensen, Klipperen ønskede at vi alle ser kritisk på vore facader, det lovede vi i
forbindelse med byfornyelsen i 2009.
12. Mette Jensen fra Fiskefestivalen oplyste om aktiviteterne i 2017. Her er mange virkelige
gode aktiviteter, som Hirtshals kan være stolte af, se hjemmesiden
www.hirtshalsfiskefestival.dk
13. Joan Grønfeldt Kristensen, Mygdal Pottemageri, har købt Hirtshals ældste hus i Højersgade,
ved Karens Plads, her skal etableres kunsthåndværk, med salg for øje, det glæder alle sig til
i Hirtshals.
14. Der var forslag om at byfornyelsesmidlerne skulle bruges til forlystelsesanlæg, så som
vandland i Hirtshals.
15. Jørgen Christensen fra Turistforeningen, og fra Byrådet, orienterede om byfornyelsen og
om tilstedeværelsen i Jyllandsgade med turistkontoret.
16. Herefter afsluttede dirigent Olav Pedersen generalforsamlingen og takkede for den gode
orden.
17. Formand Jørgen Jensen takkede herefter for et godt ledet møde, og takkede de 50
fremmødte medlemmer for den aktive deltagelse.
18. Aftenens sidste indslag var fra Mark Andersen, Hirtshals Vaskeri, som fortalte i god
foredragsstil, om tiden i den Danske Historie fra Margrethe den 1. til Margrethe den 2.
Referent Jens Brændgaard 30342710.

