
Til medlemmerne af Hirtshals Handel og Erhverv. 

Referat fra morgenmødet den 5. oktober. 

  
1.      Den økonomiske oversigt blev gennemgået sammen med de udestående fordringer, der 

bliver sendt rykkere ud til de af medlemmerne der er i restance. 
2.      Aktiviteterne blev gennemgået, og der var mange forslag til nye aktiviteter for 2019. 

Forslag til ny aktivitetsplan 2019 bliver fremlagt på næste morgenmøde den 7. december, 
sammen med forslag til budget 2019.  Forslag til nye aktiviteter i 2019 var eksempelvis: 
Kunstfestival med al slags kunst, dvs. skulpturer, malerier, og måske madkunst, alt 
sammen med byfornyelsens fremgang, herunder ubygning af trappen, som der er blevet 
doneret 2 mio. kr. til. Der bliver afholdt is skulptur aktivitet i uge 8, og hele byjubilæets 
program bliver lagt ind i aktivitetsplanen for 2019, sammen med alle andre forslag til 
aktiviteter der måtte komme. Alle kan komme med forslag til aktiviteter helt ind i januar 
2019. 

3.      Per Martensen fra Martensens bogtrykkeri, er den nye handelschef for Hirtshals Handel 
og Erhverv. Per var i London, og kunne derfor ikke være til mødet, men vil være med på 
mødet den 7. december.  

4.      Der blev orienteret fra Hjørring kommune af, Jørgen Christensen og Laila Zeilke, som 
begge glædede sig over, at der ikke skulle spares de store ting i Hirtshals, til Hjørring 
Kommunes budget 2019. 

5.      Julebelysningen bliver hængt op i starten af november, og tændt senest den 9. 
november, bliver taget ned igen mellem jul og nytår. Belysningen bliver ligesom sidste år, 
med 100 pyntede juletræer med lys i. Der er en stor udgift til julebelysningen, derfor 
sendes der opkrævninger ud til alle medlemmer, som ikke direkte har tilknytning til de 
gade, der bliver sat lys op i. Denne opkrævning sendes ud med en faktura på 500,00 plus 
moms, som jo selvfølgelig er frivilligt om man vil betale, men alle har glæde af at vi har 
en by med lys i, og dem der betaler kommer med i listen over dem der sørger for, at der 
kommer lys op i Hirtshals. Regnskab over julebelysningen kan ses ved BDO, til enhver tid, 
eller rekvireres hos Jens 30342710. 

6.      Forslag om at HHE skal reklamere med oplevelser, der har tilknytning til Hirtshals. 
7.      Fremhæv Hirtshals som en god Natur by med mange hyggelige steder, restauranter og 

butikker. 
8.      Vigtig at vi værner om turisterne, og sørger for at de føler sig hjemme i byen, godt 

slagter Winther er åbnet igen. 
9.      Opmærksomheden skal henledes på Fyret, og vore færger, samt Trappe monumentet, 

som nu bliver udbygget, og som er internationalt kendt. 
10.  Forslag om aktiviteter i det store telt på Den Grønne Plads blev behandlet, og vil blive set 

på i fremtiden. 
11.  Forslag om at Nørregade skulle gøres pænere, med henblik på skiltning og facader, HHEs 

bestyrelse arbejder videre med denne opgave. 
12.  Det er vigtigt, at Hirtshals ikke glemmer alle sommerhusene, som jo udgør en kæmpe 

købekraft i Hirtshals, og dermed er med til at gøre vor by stører. 
13.  Det er også vigtigt at bevare lokal befolkningens tilknytning til byens handel. 
14.  Det er vigtigt, at vi promoverer de enkelte forretninger og virksomheder mere på 

facebook, herunder har den enkelte pligt til selv at sende noget til vor facebook 
administrator, Ida 26296044 ring selv og aftal, det er helt gratis, og det er en god 
reklame for sin virksomhed. 



15.  Når vi laver julemandsaktiviteter, er det vigtigt at Julemanden bliver udstyret med en 
højtaler. 

16.  Der vil blive lavet en advents kalender, med gaver på til udtrækning hver søndag i 
september. 

17.  Når julemanden kommer sejlende den 2. december, skal slik og bjesk deles ud fra Jepsens 
Plads. 

18.  Der skal laves en strategiplan over brugen af facebook, således vi rammer de rigtige hele 
tiden. 

19.  Vore kalendere på Flaskeposten og ved Turistforeningen, skal tages op til revision. Vore 
events skal stemmes bedre af. 

20.  Der kommer helt ny vin fra Beaujoelais Primeur til Rest. Lilleheden, snarest hvem 
kommer først, hold øje.   

21.  Der kan annonceres i Skagerak Posten, henvendelse til Turistkontoret, Henriette. 
22.  Der kommer mange aktiviteter til byjubilæet, og den 15. juni er hoved datoen ind til 

videre. 
23.  Mere markedsføring for ugerne 40 41 42 43, her er der rigtig mange tyske gæster i 

Hirtshals. 
24.  Laila Zeilke kunne oplyse at der er sat 1 million mere af til Naturmøde i Hirtshals i 2019, 

således den samlede budget nu er på 5 millioner. 
25.  Det er vigtigt at installationerne, på Karens Plads og Den Grønne Plads holdes intakte, 

det er en kommunal opgave. 
26.  By skiltning skal sættes op nu, der står et færdigt skilt på Vaskeriet, som har været sat 

op, men blev taget ned pga. uenighed om placeringen, HHE arbejder med sagen, 
herunder med navne på de enkelte forretninger og virksomheder. 

27.  Husk næste morgenmøde er den 7. december kl. 7.30 på Rest. Lilleheden. 
  
         Med venlig hilsen 

         På mødets vegne 

         Jens Brændgaard    
 


