Referat fra bestyrelsesmøde og morgenmøde fredag den 1. december 2017.
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Økonomiskoversigt. Resultatet for Hirtshals Handel og Erhverv vil lande på et 0 for 2017 efter
budgetkontrollen. Det er de mange nye aktiviteter der ændrer ved resultatet.
Julebelysningen, sammen med decembers aktiviteter fik ok stempel, læs aktiviteterne i HBA, på
førersiderne.
Der var indbudt repræsentanter fra Naturmødet, Rasmus og Jesper, fra Hjørring kommune, som redegjorde
for de foreløbige planer. Der bliver afholdt to møder i januar vedr. naturmødet, hvor medlemmerne bliver
inviteret.
Byfornyelsen går sin gang med første prioritet omkring by og havn, samt hermed selvfølgelig også
Havnegade, som Hirtshals Havn har fremlagt planer for.
John Kongerslev fra byforum, orienterede om opstarten af dette forum, der vil siden blive indbudt til
generalforsamling, hvor alle kan deltage, ellers er der en god hjemmeside på, byforum‐hirtshals.dk, som kan
give mere oplysning.
Der bliver søgt om 300.000 til opstart af undersøgelser, om mulighederne for at etablere Naturens Hus i
Hirtshals.
Der bliver undersøgt på muligheder for træning af bestyrelsesarbejdet, ligesom der blev foreslået træning og
kursus af personalet i medlemskredsen.
Kontingent kulturen blev gennemgået, og alle medlemmer har altid mulighed for at se kontingent listerne
med kontingenterne, og betaling til julebelysningen. Der er grupper fra a til og med g, hvor ydelserne er sat
ud fra samme princip i de sidste 20 år, nemlig en subjektiv vurdering af de enkelte medlemmers muligheder,
og så indgår placering og størrelse af virksomhed, også i fastsættelsen af kontingent og julebelysning.
Borgmester Arne Boelt fortalte bredt om Hjørring kommunes aktiviteter, og i særdeleshed om nye fabrikker i
Hirtshals, se i dag de trykte og elektroniske medier, hvor Arne Boelt fortæller sammen med den Norske
Fiskeriminister, om planerne i Hirtshals. Arne Boelt foreslog også, at Hirtshals kunne gå i gang med, at
komme med forslag, til en legeplads i byen, efter at det blev forespurgt, af Jakob Nielsen fra Mokka, kaffe og
cocktails i Runddelen.
De tiltag der skal til for at få lejet vore tomme butikker ud, bliver nu forstærket med en indsats over for en
bred huslejenedsættelse, foranlediget af yderligere kontakter til ejerne, til fælles glæde for dem der skal
komme og drive butik, og for ejerne selv.
Der bliver afholdt aktivitetsmøde i gruppen Hirtshals, mulighedernes by, tirsdag den 9. januar kl. 19.00, i
mødelokalerne på Hirtshals Vaskeri, Skovvejen 15. Indbydelse bliver sendt ud senere.
Mødet omkring initiativtagere vedr. nye muligheder for større engagement for udvikling af Hirtshals, bliver
på næste morgenmøde, som bliver et aftenmøde torsdag den 1. februar, i mødelokalerne på Hirtshals
Vaskeri, Skovvejen 15. Alle er velkomne, indbydelse bliver sendt ud senere.
Der bliver afhentet bons, fra vor bon konkurrence, i dag lørdag og i morgen søndag, samt evt. mandag, hvis
der er steder der ikke kan afhentes lørdag og søndag. Udtrækning af de to vindere sker når der med
sikkerhed ikke er flere bons ud i butikker, restauranter, og hos andre erhverv. Vinderne bliver kontaktet
direkte, og siden bliver det offentliggjort i medierne.
Der var forslag om en fælles nethandels portal, med links til alle der har en netbutik tilknyttet sin fysiske
butik. Forslaget bliver undersøgt omkring de praktiske muligheder for en gennemførelse, det skal gavne og
inspirere til nethandel, fra de fysiske butikker, på en økonomisk overkommelig måde.
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