Referat af medlemsmøde d. 18. september 2019
Dagsorden:
1. Sol og Strand’s Lokale Håndsrækning
2. Torvedag
3. Råvaremarked
4. Åbningstider - Turisme
5. Lørdag uge 42
6. Julelys og juletræ

Referat:

1. Sol og Strand’s Lokale Håndsrækning: Vi har fået tilskud på 20.000 kr. til ny hjemmeside
Allan fra Nordjyske tog billeder til Hals Avis
2. Torvedag
- Der var færre kræmmere end sidste år.
- Der meldes om manglende salg.
- Brok over forhøjet pris – Skal vi undersøge, hvad man giver andre steder. P.t. 200 kr. pr. 3 m.
- Omkostninger: 20.000 til vagterne – 3.600 til renovation og 18.000 til fejemaskine. –
Indtægter 120.000.
- Melding fra pølsemanden: sidste gang er overflødig.
- Mindre hævning i Sparekassen og mindre handel i butikkerne i år. Måske lidt mere
Mobilepay hos kræmmerne.
- Søren R. arrangerer møde med Tommy Stjernby.
3. Råvaremarked
- Skal – skal ikke? – Er der et råvaremarked? – Rosenbeck – Tyrkiske produkter –
Spegepølsemanden – Hedens Vin – Aloe Vera.
- Evt. på en anden dag? – Fx søndag og på Torvet.
- Omdele flyer i Aalborg, hvor der er råvaremarked om lørdagen for at trække folk til.
4. Åbningstider - turisme
- Nogle turister mener, butikkerne bør holde længere åbent om aftenen.
- Frivillighedsgruppe fra Blokhus tilbyder at komme og fortælle om deres arbejde. Det tager
vi gerne imod. – Hanne.
- Billigleg får besøg af Business Aalborg omkring forretningsudvikling. – God ide. Butikkerne
kan selv kontakte dem – Måske et overordnet informationsmøde. Carsten undersøger det.
- VisitAalborg
Hvad har vi af ønsker til fremtiden? Handlingsplan for fremtiden. Bede andre om hjælp.
Det skal i udvalg. Hvem?
- Samrådene står sammen om initiativer. Skal med i overvejelserne.
- Søren Jakobsen 360 grader og Morten Danielsen kan evt. byde ind.

5. Lørdag uge 42: (19/10)
- Sparekassen har arrangement kl. 10-11. Motor Mille kommer i Hallen. Dørene åbner kl. 9.
Billetter uddeles i afdelingerne d. 3/10 kl. 18.
- Evt. konkurrence: Skriv navn tel. og e-mail bag på bon’en og vind værdien af dit køb. Kun
Erhvervsforeningens medlemmer. Udtrækning på torvet? – Skal annonceres, når billetter
afhentes Desuden FB og butikker. 5-10.000 kr.
- Udvalg: Michael, Carsten og Karsten. Flyers. Karsten indkalder næste uge.
6. Julelys og juletræ sættes op d. 9/11 – Nedtages 30/12
- Ansøgning, Søren R.?

