
            c/o Per Martensen 
Nejstdalen 1 A 
9850 Hirtshals 

Mobil: 27 52 18 78 
handelschefhhe@gmail.com 

www.hirtshals.dk 
CVR-nr.: 78028416 

 

 

Referat af generalforsamling i HHE onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19:00 på B&B by the Sea 
 

1. Formandens beretning. Per Martensen bød velkommen, og Olav Pedersen blev valgt som dirigent. Olav 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var som den skulle være. Derefter blev 

ordet givet videre til formand Dorthe Schaltz, som startede aftenen med formandens beretning.  

Ved generalforsamlingen i 2019 blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Pia Harbo, Tommy Høj, Jan Knudsen, 

David Jensen. Dette gav grobund for flere ændringer i HHE.  

En af dem er kontingentstrukturen, som bliver mere ens, alt efter hvor i byen butikkerne der er medlem ligger. Det har 

været et stort arbejde at få brikkerne til at falde på plads, nogle betaler mere end tidligere og nogle betaler mindre.  

Desuden har årets aktiviteter optaget meget tid for medlemmerne i bestyrelsen, og selvfølgelig også for medlemmer 

udenfor bestyrelsen, som har gjort meget for, at de planlagte events blev en succes. Det er vigtigt alle kan se lyset i, 

at vi sammen skal løfte den opgave det er, at lave events og generelt gøre byen mere attraktiv. Butikker samt 

erhvervsliv skal bidrage, så vi får flere handlende og forhåbentlig også flere tilflyttere til byen, som skal benytte de 

mange arbejdspladser der er, især på havnen. Flere af de aktiviteter der er i løbet af sommeren, er gode, solide og 

velbesøgte. Fx Naturmødet, Musik under Trappen og Fiskefestival.  

I aktivitetsudvalget, som startede for ca. et år siden, bliver der jævnligt holdt møder om kommende og nye events. 

Blandt de nye tiltag kan nævnes: Lyserød lørdag, Teltet i uge 42 på Den Grønne Plads, Halloween og Fastelavn. 

Udvalget hilser alle forslag, og medlemmer der kunne tænke sig at bidrage, velkommen. Udover de aktiviteter der 

gentager sig år efter år, var der i 2019 jubilæumsfest en lørdag i juni måned for hele byen, samt fest i hallen i efteråret 

for ca. 700 deltagere. 

Nyt udvidet samarbejde mellem HHE, Turistforeningen og Byforum skal give større og mere effektivt udbytte af 

profileringen af Hirtshals generelt.  

Endvidere kom Dorthe ind på de nuværende og kommende butikker i byen. Der lukker og åbner jævnligt butikker. Vi 

skal sørge for at bruge de muligheder vi har i byen, for at handle, så udvalget af forretninger er så stort som muligt og 

der bliver eksistensgrundlag for nye. Vi er også forpligtiget til at tale positivt om handelslivet og byen som helhed.  

Der blev sagt tak til en del personer, som yder en særlig indsats for byen. Først og fremmest handelschef Per 

Martensen, og ikke mindst Jonna, som trækker et stort læs. Tak til bestyrelsen for samarbejdet. Tak til Jens 

Brændgaard, der altid har ild bagi. Tak til vores julemand, Hjørring Kommune, Byforum og de som gør et ekstra 

stykke arbejde i foreningen.  

 

2. Fremlæggelse af regnskab. Revisoren fremlagde regnskabet for 2019, og startede med at fremhæve det positive 

resultat. Efter gennemgang blev der stillet en del spørgsmål. Bl.a. til udgifter brugt på annoncer og reklamer, da man 

synes andel af budgettet hertil er stort – noget man i forvejen i bestyrelsen har fokus på. Der blev foreslået analyse af 

virkning af trykte kontra sociale medier. Nedskrivning/inddrivelse af skyldige kontingenter for 2018 blev også 

diskuteret.  

 

3. Beretning fra udvalg. Tommy Høj repræsenterede aktivitetsudvalget og fortalte om arbejdet hermed. Det er en stor 

opgave at løfte, hver gang der er en aktivitet, da det ofte er de samme relativt få personer der står for planlægning og 

udførelse. Især teltet på Den Grønne Plads i uge 42 gav en del ekstra arbejde. 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Det er fra bestyrelsens side foreslået, at man ikke kan møde op eller 

stemme til generalforsamlingen, hvis man ikke har betalt kontingent. Derudover at medlemmer i HHE kan ekskluderes 

efter 90 dages restance og ligeledes bestyrelsesmedlemmer efter 30 dages restance. 

 

5. Behandling af forslag fra medlemmer. Der var ingen forslag fra medlemmer. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Pia Harbo træder ud af bestyrelsen og Jan Knudsen stoppede i 

efteråret. Niels Chr. Jacobsen (Jyske Bank) der overtog efter Jan blev foreslået af bestyrelsen samt Kristina Ølgaard 

Johansen (Lund Interiør). Disse to blev valgt, da der ikke var andre kandidater. Ligeledes blev Poul Nimand foreslået 

som suppleant, og valgt. 

 
7. Valg af revisor. BDO blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt. Under eventuelt blev igen diskuteret budget og markedsføring, hvor der var tydelig uenighed om omfanget 

af nødvendig markedsføring, avis kontra online. Vedtægtsændringer og evt. mere rokade af bestyrelsesmedlemmer 

blev også diskuteret. 
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