Referat fra bestyrelsesmøde og morgenmøde i uge 14, 2018.
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Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende valg: Urmager Jørgen Jensen genvalgt
som formand, Købmand Rene Ejstrup blev valgt som Næstformand, og Niels Chr
Jakobsen Jyske Bank er indtrådt som suppleant for Rene Wagner, der ønsker en orlov.
Niels Chr Jacobsen blev således også valgt som kasserer.
Der er udestående for ca. 150.000, og der indestår 11.000 på foreningens konti.
Der blev orienteret om de afholdte påskeaktiviteter, og om kåringen af Årets Suppe i
Hirtshals, som havde været fantastisk godt besøgt.
Der bliver snarest opstillet informationsskilte to steder i byen, nemlig på
Cirkuspladsen og ved Den Grønne Plads, skiltene indeholder byens gader og
attraktioner, spisesteder m.m.
Der bliver etableret en ny legeplads på Lauras Plads, som skal stå færdigt inden
Naturmødet, og vi regner med at en indvielse kan ske Pinse lørdag.
Der afholdes internationalt marked i juli måned, med opstilling i den sydlige del af
Nørregade, samt Jepsens Plads og lidt af Vangårdsgade. Mere her om senere.
Byfornyelsen kører af sted, og der afholdes et offentlig møde den 24. april, samt et
møde med bestyrelsen den 10. april. Der kommer indbydelse ud om sted senere.
Nye butikker og restauranter blev gennemgået, der sker en stor vækst i Hirtshals i
disse måneder, og der er kommet 11 nye medlemmer i den sidste tid.
Der blev orienteret om forhandlingsforløbet, i jagten på at få de tomme butikker i
gang.
Der blev orienteret om det sidste afholdte fællesmøde med alle Hjørring Kommunes
handelsstandsforeninger. Her var Hirtshals vært, og der blev beslutte, at vi skal
markedsfører os online i Syd Norge med 550.000 visninger i VG samt
Fædrelandsavisen og Aften Posten, der bliver lavet en video film for hver af byerne 7 i
alt, som der bliver linket til i markedsføringen. Turist foreningerne i de enkelte byer
skal stå for udformningen af annoncerne. Vi regner med at markedsføringen går i
gang i medio maj, og en måned frem. Det vil synliggøre Hirtshals og de andre byer
betydeligt i Syd Norge, og det har vi alle brug for. Betalingen af markedsføringen
foregår fra de 61.000 som henstår øremærket til nøjagtig dette formål. Pengene var
søgt hjem fra Hjørring Kommune for 2 år siden.
Der er blevet lavet en velkomstmappe til nye medlemmer, som skal gøre det mere
informativt omkring medlemskabet.
Under eventuelt orienterede Arne Boelt om havnens projekter, Jørgen Christensen
orienterede bredt fra kommunen, Laila Zeilke orienterede fra Turistarbejdet langs
Vestkysten, og Mette Jensen fortalt om Fiskefestivallens store attraktioner, og om
Årets Silde kåring søndag den 8. april. Jakob fra Mokka havde et forslag om dyrenes
dag på Cirkuspladsen, som foreningen arbejder videre med. Alle på mødet blev
opfordret til at finde nye emner til vore tomme butikker.
Næste morgenmøde er et aftenmøde på Hirtshals Vaskeri Skovvejen 15 Torsdag den
31. maj, skriv datoen op allerede nu.

Med venlig hilsen
Referent Jens Brændgaard.
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