TILFLYTTERGRUPPA I NORDFJORDEN
ÅRSMELDING 2013

Styret har bestått av:
Johan Martin Pedersen (leder fram til årsmøtet)
Berit Knudsen, ny leder
Monika Andreassen
Inger-Lise Abelsen
Runar Eilertsen (webmaster)
Stian Pettersen (fram til juni)
Birger Willumsen (representant for styret i lokalutvalget).
Tilflyttergruppa takker Johan Martin for utmerket arbeid og innsats som gruppas leder
gjennom mange år. Fortsatt vil gruppa ha nytte av arbeidet hans med prosjekt Bolyst. Takk
også til Stian Pettersen for sin innsats som styremedlem i gruppa. Begge har vist og viser
stor interesse for Nordfjordens ve og vel.

Møtevirksomhet:
Det har i 2013 vært avholdt 8 gruppemøter, og behandlet 46 saker. Her er noe av det gruppa
har jobbet med:
Nordfjordentreffet ble avholdt den 2. mars, på Nygårdsjøen Oppvekstsenter, med større
oppmøte enn i 2012, rundt 160-165 deltakere. Det ble servert mye god mat, laget i år som i
fjor, av våre utenlandske tilflyttere. Nordfjorden danselag og klovnen Foffo sto for noe av
underholdningen. Veldig trivelig og vellykket arrangement.
Bolyst: Det ble søkt på statlige bolystmidler i mars. Vi fikk avslag på søknaden, men fra
Nordland Fylkeskommune mottok vi tilskudd på kr. 50 000,-, som utbetales senest ved årets
utgang 2014. Vi ønsker å delta på arrangement eller messer i inn- eller utland, for å
reklamere for Nordfjorden og bygdene våre. I tillegg kom vi så vidt i gang med tanken om å
få laget salgsprospekt for de tomtene som finnes oppfor havna i Ertenvåg.
Flyktningebesøk: Den 19. juni fikk vi besøk av flyktninger som er bosatt på Inndyr, og våre
unge besøkende likte seg godt. Vår tidligere leder, Johan Martin, hjalp oss med å få i stand
arrangementet, og var også med på selve omvisningen.
Tilflyttergruppa hadde sammen med lokalutvalget, stand på Havnedagen 3. august. Vi fikk
spørsmål om de ledige tomtene oppfor havna av en god del interesserte.

Vennefesten ble avholdt på ungdomshuset til U.L. Framhug på Kjelling, lørdag 9. november.
Rømmegrøt og ostefat med tilbehør, sto på menyen. Noe mindre deltakelse i år enn i fjor,
men det ble en trivelig kveld likevel, med både quiz og trekkspillunderholdning.
Fotokonkurransen ble vunnet av Hilde Synnøve Hansen . Vinneren fikk bildet sitt forstørret
og innrammet i premie, samt gavekort på kr. 2000,-. Det hele ble overrakt på
skoleavslutninga den 13. desember.
Oppmerksomheter ble gitt til jul til to nye barn og 6 familier, som har flyttet hit, eller
familiemedlem har flyttet hit.
Vi mottok søknad om tilskudd til Mørketidsrock 2014. Vi innvilget dem et beløp på kr.
7 500,-.

Nordfjorden, den 2. februar 2014.
Berit Knudsen, leder

