Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf 75 75 82 80
Mobil 97 06 80 91
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 09.04.2011

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED

: Gruppemøte.
: Onsdag 06.04.2011. kl. 19.00.
: Hos KN som serverte nydelige kaker etc. med tilbehør.

DELTAKERE

: Karin W, Inger Lise, Karin N, Runar, Stian og
Johan Martin.

UTSENDT SAKSLISTE:
1. Referat fra forrige møte.
2. Facebooksituasjonen.
3. Tilflyttersituasjonen.
4. Boligannonser med bilder.
5. Næringslivsmøte 11.04.11.
6. Eventuelt.

REFERAT:
1.

REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Referatet gjennomgått. Ingen merknader. En del av sakene derfra tas opp/fortsetter på
dagens møte.

2. FACEBOOKSITUASJONEN:
Siden er oppe og går nå. Takk til SP og ILA.
Ansvar for siden SP/ILA.
Legger ut nyheter og bilder.
Link for Facebooksiden er lagt ut på vår hjemmeside, men den tar bare inn
Pendlergruppas aktiviteter. Det må lages en link for Tilflyttergruppa.
Ansvar RE.
Dette ble gjort etter møtet.
Flere bilder og mere stoff ønskes av ansvarshaverne.
3. TILFLYTTERSITUASJONEN:
JMP orienterte om dette.
Berit og Arnold Knudsen flyttet offisielt til Skålsvika i oktober 2010.
Det har vært et par henvendelser som avklares før sommerferien.

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Karin Willumsen.
Karin Nymo.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

93 69 22 48
97 58 37 66
97 06 80 89
93 49 83 66
90 16 78 30
91 57 03 20

E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:
E-post:

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
karin.willumsen@nordfjorden.no
karinnymo@hotmail.com
stipett@gmail.com
abeing@gildeskal.kommune.no
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Interesserte henvises også til hjemmesiden, og bes ta kontakt for nærmere info
Hvis de ønsker og/eller har behov for det.
Vi skryter uhemmet av Nordfjorden.
Et par ble bedt om å kontakte Lillian Kristensen for å melde sin interesse hvis det skulle
bli endringer i utleiesituasjonen for “gammelhuset” hennes, samt Inger Tina Sandnes.
En person ble bedt om å kontakte Inger Tina Sandnes.
4.

BOLIGANNONSER MED BILDER:
Priser i AN og evt. Meløyavisa er enda ikke sjekket da vi kun har Gildeboleilighetene
tilgjengelige nå.
Ansvar KW.
Vi kontakter Gildeskål Eiendom for å få dem til å annonsere selv.
De bør jo snart gjøre noe selv for å få fart på utleie av sine leiligheter.

7.

Ansvar MA.

NÆRINGSLIVSMØTE 11.04.11:
Se Aktivitetsplan fra JMP for arrangementet.
Det ble besluttet å legge inn en pause kl. 19.50 – 20.00 for å strekke litt på beina
samtidig som serveringen foregår. Programmet er korrigert
og sendt ut til dere.
Ansvar JMP.
Det skal serveres rundstykker/snitter (avgjøres av Elevbedriften) kaker
og kaffe/te. 90 rundstykker/snitter i tilfelle det møter
opp en del interesserte utenom de som er invitert.
Ansvar Elevbedriften.
Det settes ut kaffe/te og vann med isbiter til møtestart.
Ansvar Elevbedriften.
Bord/stoler settes ut fra kl. 17.30.
Ansvar Lokalutvalget og Tilflyttergruppa.
Bordene pyntes med servietter og T-lys. Kjøpes inn.
Ansvar KW.
Skolens prosjektør og skjøteledning gjøres klar hvis noen
har behov for dette.
Ansvar MA.
Vi tar med en PC i tilfelle det blir bruk for det.
Ansvar RE.
Skolen ved Erna Olsen ble varslet om programendringen og
serveringen morgenen etter dette møtet og hun bekreftet
at dette var videreformidlet til Elevbedriften.
Ansvar JMP.
Purring på deltakerne stort sett ferdig. Avsluttes i morgen.
Ansvar JMP.
Til nå har vi fått 62 påmeldte. Kjempebra hvis alle kommer.
NB. RE og Jan Magnar Madsen fra Lokalutvalget og KN og JMP
fra Tilflyttergruppa hadde et “komite-møte” kvelden etter dette møtet
hvor vi gikk gjennom forberedelsene til Næringslivsmøtet.
Det ble konkludert med at alt er under kontroll.

6.

EVENTUELT:
Kommunale tomter i Holmen Byggefelt:
KW har fått tak i Sturla Andersen for å sjekke priser for
tomt og VVA separat. Han jobber med dette nå og vil ha det klart
til Næringslivsmøtet 11.04.11.
Det er på tide at Gildeskål kommune begynner å markedsføre sine
tomter på en mere aggressiv måte slik andre kommuner gjør.
For eksempel med at tomtene er gratis, men at det betales for VVA
etter selvkost.
Tas opp på Næringslivsmøtet.
Ansvar JMP.
Webmastersituasjonen:
Halgeir Greger har gitt beskjed til Lokalutvalget om at han ikke kan overta
før 10.05.11.
BPP må kontaktes for å høre om han kan fortsette til da.
Ansvar RE.
RE gjorde dette morgenen etter dette møtet, men BPP har lagt ned
alt “verktøyet” for Nordfjordensiden pr. 31.03.11 som avtalt da han
ikke hadde hørt noe innen tidsfristen.
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Situasjonen løses ved at RE fungerer som webmaster fram til Halgeir begynner.
Gressbane NIL. Markedsføring – Utleie:
Vi synes det er synd at vår flotte gressbane ikke markedsføres som et veldig
godt tilbud i Nordfjorden.
Kan NIL gjøre noe med dette, eventuelt med en aktiv utleiepolitikk.
Ansvar MA.

NESTE MØTE:
Tirsdag 03.05.2011 kl. 19.00 hos KW/JMP.

Johan Martin Pedersen.
Referent.
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