Referat fra medlemsmødet på Hirtshals Vaskeri den 12. november.
Der var mødet 35 medlemmer til mødet, som varede fra kl 19 til ca. 22.
Der var rigtig mange indlæg, og der var ca. 8 på ventelisten, for at få ordet, i gennem hele
aftenen.
Der skulle tales om Julebelysningen, samt aktivitetsplanen for 2019, og decembers aktiviteter for
2018.
Her kommer nogle af holdepunkterne fra mødet:
1. Nye forslag til aktivitetsplanen kan komme helt op til morgenmødet den 7.
december, skriv ind på denne mail.
2. Forslag om at torvemarkederne om sommeren skulle kunne flyttes til evt. onsdage i
stedet for lørdage.
3. Vi skal arbejde med at aktivere foreningslivet i Hirtshals.
4. Mere markedsføring i sommerhusene, i Hirtshals området.
5. Hirtshals skal mere markedsføres som en hyggelig by, og en positiv by.
6. Vi skal have Open By Night fredag til fiskefestivallen.
7. Flere butiksaktiviteter i gaderne, alle kan deltage med aktiviteter.
8. Mere fokus på markedsføring i ugerne 40 til og med ug 44.
9. Evt. Sæbekasse løb i Nørregade, det undersøges.
10. Juletræer, store ønskes i Runddelen bla.
11. Større brug af alle de sociale medier.
12. Der skal flere hundekroge op i byen.
13. Vi skal bruge vor hjemmeside meget mere.
14. Husk at dele alt på Face Book, som vdr. Hirtshals aktiviteter.
15. Vi kan gøre mere brug af Teltet (Skibet) på Den Grønne Plads, når den alligevel er
sat op.
16. Alternative store juletræer med skibsnet, halmballer, og andre kreative måder at
lave juletræer på, skal undersøges.
17. Mfø. er for alle butikker, man skal ikke lade sig nøjes med førersiderne fra HHE.
18. Nogle sender store aviser ud, fordi man ikke kan nøjes med de lokale medier og
førersiderne, og det giver et godt salg.
19. Mfø. I Sydnorge tages op i 2019 i fællesudvalget for hele Hjørring Kommune, der
søges om ny bevilling hos kommunen.
20. Udvidelse af Naturmødet i Nørregade og Hjørringgade, er ok. Der kommer boder op
i 2019, planen foreligger på morgenmødet den 7. december.
21. Der skal nedsættes et udvalg, som skal behandle Julebelysningen for 2019, her
indgår betalingskulturen for det nye år.
22. Der indkaldes udvalg til vore Open By Night, i god tid før den afvikles.
23. Der ønskes flere bænke omkring den nye Legeplads, eksempelvis.
24. En aktivitet omkring indsamling af tøj, til brug ved kræftens bekæmpelse, kunne
Hirtshals godt arrangere.

25. Flere aktiviteter i uge 42 og uge 8.
26. Hvis der kan skabes flere oplevelser i butikkerne, bør vi satse på det, og
markedsføre det for den enkelte.
27. Der er mange nye butikker på vej til Hirtshals, det ser ud som om alle de tomme
butikker, næsten kommer i anvendelse.
28. Decembers Gløgg og æbleskiver, skal HHE ikke stå for, det er op til den enkelte, hvis
man vil lave smags aktiviteter i December måned 2018 og 2019.
29. Der udsendes snarest et komplet jubilæumsprogram for vor 100 års jubilæum i
2019, der er i øjeblikket over 20 store aktiviteter, bla. med Royalt besøg, muligvis,
kunne vi høre borgmesteren sige til Juletræstændingen fredag den 23. november.
30. Der var 300 børn og lige så mange voksne til Juletræstændingen den 23. november,
og der var indkøbt megafon til talerne, som der var bedt om. Det er hermed den
største enkelte aktivitet, med så mange mennesker på Den Grønne Plads.
31. Husk morgenmødet den 7. december kl. 7.30, her arbejdes der videre med
aktivitetsplanen for 2019.
32. Markedsføringsbudgettet blev gennemgået, sammen med budgettet for alle
arrangementer og møder.
Tusind tak for et godt og aktivt møde, tak for alle indlæggene, som nok ikke alle er kommet med
i dette referat.
Med venlig hilsen
På mødets vegne
Jens.

