Referat fra generalforsamlingen i Hirtshals Handel og Erhverv Tirsdag den 27. februar 2018.
Formand Urmager Jørgen Jensen bød velkommen, og foreslog advokat Olav Pedersen som aftenens dirigent.
Olav Pedersen blev enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og var i øvrigt beslutningsdygtig, konstaterede dirigenten.
Herefter gik forsamlingen over til dagsordnen, som var beskrevet i vedtægterne, og som var delt ud til de 55
fremmødte medlemmer.
Dagsorden:
1.

Formandens beretning blev afleveret af Jørgen Jensen, og blev enstemmigt godkendt af forsamlingen,
beretningen er udsendt til alle medlemmer, og er indsat i protokollen.
2. Fremlæggelse af regnskabet blev udført af BDO ved Per Larsen. Regnskabet viste et underskud på i alt
99.011. Budget for 2018 viser et overskud på 78.000. Regnskabet er udleveret til de 55 fremmødte
medlemmer, og kan i øvrigt rekvireres, ved fremsendelse af ønsket til Jens Brændgaard. Regnskabet er
indsat i foreningens protokol.
3. Der var ingen beretning fra eventuelle udvalg.
4. Der var ikke fremsendt forslag af bestyrelsen.
5. Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmer.
6. Valg til bestyrelse: Valgt blev Rene Ejstrup Spar, Dorthe Schaltz B&B, og Jakob Nielsen Mokka, ud af
bestyrelsen gik Kurt Jakobsen, og Karl Chr. Lunden, samt Niels Chr Jacobsen, ingen af disse ønskede
genvalg. Herefter består den samlede bestyrelse af: Jørgen Jensen Urmager, og Morten Andersen
Gardinspecialist, og Rene Skjoldager Wagner, samt Martin Krûger Nielsen Nordjyske Medier, og Jakob
Nielsen Mokka, samt Dorthe Schaltz B&B, og Rene Ejstrup Spar.
7. Valgt som suppleant til bestyrelsen, blev Niels Chr. Jacobsen Jyske Bank.
8. Valg af revisor blev genvalg til BDO Havnegade Hirtshals.
9. Under eventuelt blev der orienteret om facebook administrationen, af Ida Gadensgård Nordjyske Medier,
som var den nye administrator. Herefter blev der orienteret om driftsforhold for 2017, og om budget 2018
af Jens Brændgaard. Jørgen Christensen orienterede bredt fra byrådsarbejdet i Hjørring Kommune,
herunder om bopælspligten i Hirtshals, som sikkert bliver ophævet i 2018, for på den måde at får bedre
gang i bosætning, og dermed bedre salg af huse, og større investeringslyst i Hirtshals i det hele taget.
Jørgen Christensen orienterede også om turisme politikken, både for Hirtshals og for Hjørring Kommune
som helhed. Sylvia Berglund fra Oceanariet orienterede herfra, om bla. en mulighed for at holde Juleaften
på Oceanariet i 3 timer. Jens Jacob synes Suppe kåringen var en god aktivitet. Formanden bød velkommen
til de nye medlemmer i bestyrelsen, og takkede de afgående medlemmer af bestyrelsen for en lang og god
indsats for Hirtshals Handel og Erhverv. Formanden takkede endvidere alle medlemmer, og især det nye
underudvalg, Hirtshals mulighedernes by, for et godt samarbejde, og for alle de nye tiltag, som havde
gavnet Hirtshals i 2017. Endvidere blev BDO takket for et godt stykke arbejde, og Julemanden Jørgen
Christensen, samt alle øvrige frivillige hjælpere, herunder især til Fiskefestivallen, og de andre store
aktiviteter, Small Ship Race, og aktiviteterne i sommermånederne og i december, til juleaktiviteterne, fik en
stor tak med på vejen.
10. Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og at generalforsamlingen hermed kunne
afsluttes.
11. Formanden takkede herefter dirigenten for god mødeledelse, og konstaterede at generalforsamlingen
dermed var afsluttet.
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