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: 26.08.2011

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED

: Gruppemøte.
: Tirsdag 23.08.2011. kl. 19.00.
: Hos KW og JMP som serverte frokostbrød med
tilbehør.

DELTAKERE

: Karin W, Karin N, Runar, Monika, Stian, Inger Lise og
Johan Martin. Kort sagt alle.

UTSENDT SAKSLISTE:
1. Referat fra forrige møte.
(JMP)
2. Elias Blix – arrangementet på Røsnes. Erfaringer.
(RE)
3. Webmastersituasjonen. Hva skjer? Ikke oppdatert siden 21.05.11. (RE)
4. Manglende møtereferater på hjemmesiden. Ingen referater fra Lokalutvalget
siden 2010.
(RE)
5. Hvor skal vi hente penger fra i framtiden?
(JMP/ALLE)
6. Tilflytting/Fraflytting. Status.
(JMP/ALLE)
7. Politikermøte 30.08.11. Status.
(RE)
8. Hva gjør vi framover?
(JMP/ALLE)
9. Eventuelt.

REFERAT:
1.

REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Referatet gjennomgått. Følgende saker derfra ble tatt opp igjen på dagens møte:
Gressbanen. Markedsføring og evt. utleie:
NIL har ikke hatt kapasitet til å administrere utleie i år.
Fotokonkurransen 2011:
Sjekk med BPP om det er kommet inn bilder.

Ansvar RE.

Markedsføring av kommunale tomter:
Se under Eventuelt.

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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Jerngryta:
Karen Holm Johansen kontaktes.

Ansvar JMP

Birger Willumsens fritidstilbud:
RE har hatt krasj på sin PC og har derved ikke kunnet legge det inn på hjemmesiden.
Se også kap. 3.
Annonsere i islandske aviser:
Vurderes igjen når vår økonomiske situasjon er avklart.
2.

ELIAS BLIX – ARRANGEMENTET PÅ RØSNES. ERFARINGER:
RE orienterte.
Arrangementet gikk stort sett knirkefritt. Et par klager på for lite toalettkapasitet.
Transportopplegget fungerte fint. Lite kø og ingen trafikkproblemer.
Veldig mye arbeid både før og etter. (Scenerigging, lyd- og lysrigging, parkering,
toalettransport, bæring av utstyr, persontransport, billettsalg, vaktopplegg,
rydding, etc, etc)
Ca 15 personer jobbet i regi av Nordfjorden Lokalutvalg over flere dager.

3.

WEBMASTERSITUASJONEN. HVA SKJER?:
RE orienterte.
Halgeir Greger jobber med ny utforming av hjemmesiden. Han har ikke greid å
kopiere innholdet fra “gammelsida” over på den nye. Han regner med å være klar
i løpet av førstkommende helg.
RE har hatt krasj på sin PC og ikke fått dette i orden før nå. Han har derfor ikke
kunnet oppdatere hjemmesiden før i går.
Det bør snarest legges inn en orientering på Forsiden om at en ny utgave av vår
hjemmeside kommer snart.
Ansvar RE.
På Forsiden fjernes “Barnehagen i Nordfjorden utvider” da dette er gjennomført.
Ansvar RE.
Hans e-postadresse er webmaster@nordfjorden.no

4. MANGLENDE MØTEREFERATER PÅ HJEMMESIDEN.
INGEN REFERATER FRA LOKALUTVALGET SIDEN 2010.
RE orienterte.
Hans PC har vært ute av drift til nå og han har derfor ikke kunnet legge inn vårt
forrige referat. Dette gjøres nå sammen med dagens referat.
Ansvar RE.
Sekretærfunksjonen i Lokalutvalget har ikke fungert. Derfor er det ikke kommet
referater derfra i år. I ferd med å bringes i orden. Dette er meget viktig da mange
er inne på hjemmesiden og leser referatene for å holde seg orientert om hva det
jobbes med.
Ansvar RE.

5. HVOR SKAL VI HENTE PENGER FRA I FRAMTIDEN?:
Vi kan vel påregne litt støtte fra Gildeskål kommune også i framtiden, men vi må også ha
andre kilder for å få nok til å sikre driften på et ønsket nivå.
JMP har prøvd å kontakte et par sentrale personer på fylkeskommunen for å få tips, men
de har ferie ut denne uka.
Vi prøver igjen neste uke.
Ansvar JMP.

6.

TILFLYTTING/UTFLYTTING. STATUS:
En kollega av Alf Håkon Grovassbakk har leid “gammelhuset” til Alf Harry
Pettersen. Hans navn er Tor Arne Martinussen. JMP kontaktet ham dagen etter
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møtet og har avtalt å komme dit en kveld for å hilse på og overrekke
Tilflyttermappa.
John Agnar Hansen, opprinnelig fra Kjelling, har bygd hus der og flyttet tilbake.
JMP har nå kontaktet ham for overlevering av Tilflyttermappe.
Det nederlandske paret Berny Bech og Willem Schoonheym har kjøpt Peder
Ellingsens hus på Sandnes og restaurerer det nå. De skal avvikle hans firma i
Nederland og selge sitt hus der i løpet av høsten og forvinteren. Da flytter de hit
for godt.
o Sønnene Benjamin Valentin på 21 år og Jonathan Casimir på 20 år flytter da
med hit.
o JMP besøkte dem i dag og overleverte Tilflyttermappa med Nederlandsk
folder. Søssa har tidligere overrakt “norsk” mappe.
De satte veldig stor pris på besøket og vil gjerne ha kontakt med oss. De har
allerede god kontakt med naboene.
En ung dame fra Inndyr og samboer ønsker seg leilighet her da hun har fått
lærlingplass på Codfarmers og han jobber i Sundsfjord Smolt.
De er i ferd med å se på et par alternativer.
Nå har vi nådd 95 tilflyttere.

7.

PLANLAGT POLITIKERMØTE 30.08.11:
Lokalutvalget har enda ikke kontaktet politikerne. Nå begynner tiden å gå fra oss.
Nå må vi gjøre følgende:
Avklare om ordfører er ledig 30.08 før vi går videre.
Ansvar RE
Leie gymsalen på skolen.
Ansvar Lokalutvalget. (RE)
Ordne med servering ved elevbedriften.
Ansvar Lokalutvalget. (RE)
Invitere partitoppene og Nordfjordenpolitikerne pr. tlf.
Ansvar JMP/KN/RE
Lage plakater.
Ansvar JMP/MA
Henge opp plakater.
Ansvar MA/JMP/SP/KN
Legge plakat på hjemmesiden.
Ansvar RE
Invitere pressen.
Ansvar JMP
Oppsummeringsmøte 29.08.11.
Ansvar JMP
Gjennomføre møtet og rydde opp.
Ansvar Alle.

8.

HVA GJØR VI FRAMOVER:
Vi følger Årsplan 2011.

9.

EVENTUELT:
9.1 Reklamevideo:
SP har fått tilbud fra Morrdi Produksjon. Ca kr. 30.000,-.
Vi avventer bedre økonomi.
9.2 Vennetreff:
Ansvarlig for arrangementet.
ILA med hjelpere.
ILA plukker ut hjelpere.
Tilflyttergruppa stiller opp etter behov.
Slutten av September?
Muligens på Ungdomshuset på Nygårdsjøen i år. Kfr. UL Havgull for
evt.samarbeide.
Ansvar ILA
Tilflyttergruppa sponser maten.
Info legges både på Facebook og Hjemmesiden.
Ansvar ILA.
Vi bør kanskje kontakte de nyeste tilflytterne direkte for å
informere om treffet. Jfr. erfaringene fra i fjor da flere “nye” ikke
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hadde hørt om det.

9.3 Database utflyttet ungdom:
Vi sjekker om KiG har noe slikt.
Hvis ikke vurderer vi å lage en selv.
9.4 Nye Nordfjordenkrus:
Vi bestiller inntil 200 stk. avhengig av rabatt.

Ansvar komiteen.

Ansvar JMP.

Ansvar ILA.

9.5 Salg av kommunale boligtomter:
Se sak 5 forrige møte.
Se vårt brev av 12.04.11 til Gildeskål kommune og vår purring på svar i brev av
19.06.11.
Se e-post av 20.06.11 fra rådmann Even Ediassen der han sier at dette skal avgjøres av
kommunestyret 23.06.11.
Dette er behandlet i Formannskapet i Sak 32/11 07.06.11 og i Kommunestyret i Sak
37/11 23.06.11.
I stedet for å gå inn for vårt enkle forslag har man på politisk hold i kommunestyrets
Sak 37/11 greid å fatte et vedtak som krever en masse saksbehandling og som ikke kan
besvares enkelt og direkte ved forespørsler fra potensielle tomtesøkere.
Dette kan vi ikke godta.
Vi må sende et nytt brev og protestere på vedtaket. Utkast lages. Ansvar JMP.
Dette må også tas opp på Politikermøtet 30.08.11.

NESTE MØTE:
Tirsdag 13.09.2011 kl. 19.00 hos ILA.

Johan Martin Pedersen.
Referent.
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