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Referat af morgenmøde i HHE fredag 6. marts 2020 på Restaurant Lilleheden 
 

1. Orientering fra HHE v/ Per Martensen Den 6. juni er der ”Danmark på Torvet” i Kristiansand, hvor HHE vil 

være repræsenteret i samarbejde med Montra Skaga Hotel, Nordsøen Oceanarium og Spar/Slagter Winther. 

Dette er et forsøg på, at promovere byen og seværdigheder i området for potentielle besøgende fra Norge.  

Er man interesseret i at se regnskab for 2019 eller budget for 2020, kan man henvende sig til handelschefen. 

I forlængelse af generalforsamlingen bliver der på næste morgenmøde afstemning om foreslåede ændringer til 

vedtægter. Herunder hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at medlemmer og bestyrelsesmedlemmer kan 

ekskluderes.  

Der bliver fremstillet labels til de butikker der er medlem af HHE, så man kan skilte med medlemskabet. 

Der er stadig en del indpakningspapir fra byjubilæet, som kan købes til rimelig priser – se: 

http://www.hirtshals.dk/pres3.php?id=3 

Desværre er der lukket nogle butikker i byen, men heldigvis åbner der også nye. Joachim Brinck, der har en del 

butikker på Sjælland, åbner Brinck Isenkram sidst i marts i SportMasters tidligere lokaler. Det er planen, at der i 

alt skal være 25-30 butikker i Jylland. Joachim er efter eget udsagn blevet rigtig godt modtaget i Hirtshals. 

 
2. Kommende arrangementer. Karl Aage Jensen orienterede om Hirtshals Boldklub, som i år fejre 100 års 

jubilæum, hvilket bliver markeret med fest o.a. som starter 20. maj. 

 

3. Naturmødet v/ Jesper Lauritzen og Rasmus Bang Kolind. Åbning af Naturmødet torsdag d. 14. maj står 

statsminister Mette Frederiksen for. Der bliver senere denne dag en partilederrunde! Desuden kommer 

Fødevareudvalget på besøg. I år opsættes 11 scener, hvorfra der løbende er debatter og indslag, tre mere end 

2019. Hele ideen bag Naturmødet og dagsordenen hjælpes i gang af, at det i år er naturens år. Dette vil både 

DR og TV2 sætte fokus på. Lørdag efter Naturmødet vil der for første gang være indsamlingsshow til fordel for 

naturen. Der vil på mødet være en medieplatform, hvor der laves radio og TV. Flere og flere henvender sig og 

vil gerne deltage og have en stand på mødet. Man håber igen på forståelse fra dem der bor i området, hvor 

mødet skal afholdes, og der bliver gjort alt for, at gener bliver så få som mulige. Dem der bliver berørte får info i 

deres e-boks.  

Fra HHE´s side er vi meget taknemlige over, at et så stort arrangement bliver stablet på benene i Hirtshals. Det 

er virkelig professionelt lavet, og fantastisk besøgt – godt gået! 

 

4. Stoltzes Plads. Der er sendt en mail om HHE´s bekymring om betydningen af nyt byggeri til detailhandel til 

erhvervsminister Simon Kollerup. Vi er ikke imod udvikling, eller bebyggelse på pladsen, men ser ingen grund til 

udlægge Doggerbanke/Stoltzes plads til detailhandel. Der er forslag om andre ideér til hvad pladsen kan bruges 

til – boliger, rekreativt område mm. Der er igangsat en underskriftindsamling i byens butikker og på www.nej-

tak.dk.  

John Kongslev, Byforum oplyste at der afholdes borgermøde den 24. marts på Nordsøen Oceanarium kl. 19. 

 

5. Orientering fra Hjørring Kommune v/ Mette Jensen. Mette kom ind på Stoltzes Plads og hele område i øvrigt 

langs Peder Rimmensgade, som kunne udlægges til fx boliger. Der er ikke som sådan mangel på boliger i 

Hirtshals, desværre står nogle af dem faktisk til nedrivning, da de trods renovering ikke er beboet. Men der 

mangler boliger som er attraktive for den ældre generation, som stadig bor i parcelhus. Tornby Beboerforening 

vil derfor også gerne benytte grunden, hvor Havbakken ligger, til nye boliger. Det vil de kommende år være 

nødvendigt for Hjørring Kommune at spare. Oven i det, er genforhandlingerne af udligningsreformen stort set 

lige så katastrofal som i første omgang – meget uretfærdig for kommunerne der ligger mod vest i Danmark. 

 

6. Eventuelt. Formand for Byforum, John Kongerslev, overrakte en gave til Dorthe Schaltz, formand for HHE i 

form af en projektbeskrivelse af en sti der skal anlægges fra Nordsøen Oceanarium langs byen ud til fyret. Det 

er et projekt til ca. 6 mio. kroner, som man er godt på vej til at få finansieret. Endnu en forskønnelse og aktivitet 

for byen.  

Kristina Ølgaard Johansen gjorde opmærksom på, at der er en del fonde og puljer der kan ansøges om tilskud 

hos, når der skal findes penge til events og aktiviteter.  

 
Referent 
David Jensen 

http://www.hirtshals.dk/pres3.php?id=3
http://www.nej-tak.dk/
http://www.nej-tak.dk/

