Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/Johan Martin Pedersen
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 75 82 80
Mobil 970 68 091
E-post: johan.martin@nordfjorden.no
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 04.09.12

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED

:
:
:

DELTAKERE

:

Gruppemøte
Tirsdag 04.09.12 kl. 19.00.
Hos BW som serverte nydelig sjokoladekake,
hjemmelaget bringebærsyltetøy og lefser.
BW, ILA, SP, RE og JMP.
MA og BK hadde meldt forfall.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
1. Referat fra forrige møte.
2. Økonomiske tilskudd. JMP.
3. Hjemmesiden. RE Alle.
4. BW og JMPs møte med kommuneledelsen 21.08.12.
5. Møte på Inndyr 28.08.12 ang. bygdeavis. JMP.
6. Møte med nederlenderne på Sandnes 29.08.12. MA og JMP.
7. Folkemøte Saura kirke 05.09.12. BW
8. Næringslivsmøte 26.09.12. BW.
9. Hva gjør vi resten av året. Alle.
10. Eventuelt.

REFERAT:
1 REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
 Alle hadde lest referatet og ingen hadde kommentarer eller spørsmål til det.
2 ØKONOMISKE TILSKUDD:
 Vi mottok Nkr. 30.000,- i tilskudd for 2012 fra Gildeskål kommune 16.07.12.
 I skrivende stund fikk undertegnede telefon fra rådmann Geir Mikkelsen om at han
hadde mottatt brev fra Nordland fylkeskommune om at vi er innvilget tilskudd fra
Nordland fylkeskommune for 2011 på Nkr. 50.000,-. Dette er beløpet vi søkte om.
 Dette vil si at vi, etter å ha fått overført tilskuddet fra Nfk fra Gildeskål kommune,
har Nkr. 109.046,- på vår konto.

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Stian Pettersen.
Inger Lise Abelsen.
Birger Willumsen.
Berit Knudsen.

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

936 92 248
975 83 766
901 67 830
915 70 320
996 37 464
478 63 613

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

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
stipett@gmail.com
ingerabelsen@hotmail.com
biwil@mattilsynet.no
bkmknudsen@hotmail.com
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Dette betyr at vi på neste møte må planlegge aktiviteter som kan koste noe eller
som kan trekke ut i tid.

3 HJEMMESIDEN:
 Pga. stor arbeidsbelastning på jobben hos webmaster har ikke hjemmesiden blitt
oppdatert de siste månedene.
 Dette er en situasjon vi ikke kan leve med i framtiden.
 Hjemmesiden er meget viktig for oss for å spre informasjon om Nordfjorden og
hva som foregår her.
 Vi ble enige om at webmaster nå vil prøve å holde siden ajour kontinuerlig. Hvis
det i framtiden blir kapasitetsproblemer igjen skal han straks informere
Lokalutvalget og Tilflyttergruppa for evt. andre løsninger.
 JMP var også skuffet over manglende respons fra gruppa på e-post i juni om evt.
korrigeringer på listene for næringslivet og lag/foreninger i Nordfjorden. Se også
referat fra Gruppemøte 12.06.12.
 Har June Bjørnøy opprettet eget firma. http://godoggie.no/index.php?link=bestill
 Webmaster og undertegnede skal møtes f.k. Torsdag for å gjennomgå innholdet
på siden.
4 BW OG JMPs MØTE MED KOMMUNELEDELSEN 21.08.12:
 Referat fra møtet er sendt ut av JMP og lest av alle i gruppa.
 Noen spørsmål ble stillet og besvart.
 Generelt kan det sies at man i kommuneledelsen ikke har viten om hvor mye
arbeid og kostnader det ligger i å jobbe med tilflytting på en seriøs og effektiv
måte.
 Referatet legges på hjemmesiden.
Ansvar JMP.
5 BYGDEAVIS. ORIENTERINGER OG SKRIVEKURS ETC.:
 BW orienterte fra møte mellom Gildeskål kommune og lokalutvalgene 21.08.12.
 Det er meningen at avisa skal ha stoff fra alle lokalutvalgområdene og i tillegg
erstatte Gildeskålinfoen og Gildeskål kirkeblad
 JMP orienterte fra «Redaksjonsgruppemøte» på Inndyr 28.08.12 der han møtte på
vegne av ILA. Det var forresten bare 2 lokalutvalg som møtte, vi og Inndyr, i
tillegg til sognepresten og Gildeskål kommune.
 Tilsendt info fra prosjektleder Heidi Meland ble gjennomgått.
 ILA skal være Nordfjordens representant i redaksjonsgruppa.
 Iflg. budsjett- og finansieringsforslag fra prosjektleder er det foreslått økonomiske
tilskudd fra lokalutvalgene ut fra befolkningsgrunnlag. For vår del foreslås det Nkr.
8.700,-. På Nordfjorden Lokalutvalgsmøte i går ble dette nedstemt rett og slett fordi
det ikke finnes penger.
 Det er også invitert til «skrivekurs» på Inndyr Torsdag 20.09.12 og Torsdag
27.09.12. ILA deltar fra oss. Hun prøver å få med seg flere skribenter som ble
foreslått.
6 MØTE MED TILFLYTTEDE NEDERLENDERE PÅ SANDNES 29.08.12:
 MA og JMP hadde møte med dem hjemme på Sandnes.
 Mor Berny Bech, far Willem Schoonheym og sønn Jonathan Casimir på 21 år tok
vel imot oss. Eldste sønn Benjamin Valentin på 22 år hadde begynt på
folkehøyskole i Pasvik.
 En meget positiv familie som vil greie seg selv og komme i god kontakt med
lokalbefolkningen.
 Willem har allerede etablert og registrert sitt eget firma innen bygningsvedlikehold.
 Diverse saker ble diskutert, så som norskundervisning, førerkort for Jonathan,
fritidsaktiviteter etc.
 Vi skal hjelpe til med de ønskene familien hadde.
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 Se eget intern møtereferat.
 Et meget positivt og trivelig møte.
7 FOLKEMØTE OM SAURA KIRKEGÅRD 05.09.12:
 Arrangeres av Lokalutvalget.
 BW orienterte om møtet som i utgangspunktet er ment å ta for seg kirkegården.
 Han la også fram geolograpport etter befaring på kirkegården.
 Ordfører, rådmann, kirkeverge , vaktmester og Saura kirkes venner er spesielt
invitert til å delta på møtet.
8 NÆRINGSLIVSMØTE 26.09.12:
 Lokalutvalget har tillyst møte i år i samarbeid med SNU. Se referat fra møte med
kommuneledelsen 21.08.12.
 Tidligere har Tilflyttergruppa arrangert slike møter på vegne av kommunen. JMP
har alt materiell fra disse møtene.
 Bertil Pettersen i Lokalutvalget er bedt om å kontakte JMP for å få utlevert
materiellet og diskutere gjennomføringen.
9 HVA GJØR VI RESTEN AV ÅRET?
 Arbeidsplanen ble raskt gjennomgått.
Vennetreff:
 Vennetreffet skal i år arrangeres på ungdomshuset i Skjellvika i oktober.
 Tilflyttergruppa spanderer maten, husleie og evt. en velkomstdrink.
 ILA har ansvar for treffet. Hun kaller inn hjelp far oss andre etter behov.
Fotokonkurransen:
 Går som planlagt.
Andre aktiviteter:
Diskuteres på neste møte.
10.

EVENTUELT:

10.1 Møteplan for lokalutvalget i høst:
- 15.10, 13.11 og 17.12.
10.2 Møteplan for Tilflyttergruppa i høst:
- Torsdag 09.10, og Tirsdager 06.11, 11.12.
- Legges på hjemmesiden.

Ansvar JMP/RE.

10.3 Handlingsplan for trafikksikkerhet. Gildeskål kommune:
- BW ba samtlige gå gjennomplanen og komme med innspill til ham. Frist: 16.09.

NESTE GRUPPEMØTE: Torsdag 11.10.2012 kl. 19.00 hos JMP pga. reise JMP.

Johan Martin Pedersen.
Referent.

Side 3 av 3

