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: 07.03.13

MØTEREFERAT
SAK
TIDSPUNKT
STED

:
:
:

Gruppemøte
Torsdag 07.03.13 kl. 19.00.
Hos SP som serverte nydelig boller og kaker mm.

DELTAKERE

:

MA, BW, RE, BK, ILA, SP og JMP.

UTSENDT SAKSLISTE PÅ E-POST:
Med dette innkalles til møte i Tilflyttergruppa
Torsdag 07.03.2013 kl. 19.00 hos SP.
SAKSLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oppsummering etter Nordfjordentreff 2013. Alle.
Orientering om søknad på Bolystmidler for 2013. JMP.
Lederskifte og evt. nytt medlem i Tilflyttergruppa. JMP og Alle.
Saker på Årsmøtet i Lokalutvalget. BW og Alle.
Aktiviteter videre framover. Alle.
Eventuelt. Alle.

Mvh
Johan M.

REFERAT:
A. REFERAT FRA FORRIGE MØTE:
Referat lest av alle på forhånd. Ingen bemerkninger.
1.

OPPSUMMERING ETTER NORDFJORDENTREFF 2013:
 Overveldende oppmøte, 159 personer pluss Tilflyttergruppa. Dette er 10 flere enn
i fjor.

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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2.

3.

Veldig mange positive tilbakemeldinger. Folk stortrivdes og skrøt uhemmet av
maten og arrangementet for øvrig.
Nordfjordentreffet ønskes hvert år.
Flyktningene fra Inndyr, som var spesielt invitert, var meget fornøyde med å få
være tilstede.
Varaordføreren holdt en fin tale der hun fokuserte på egne erfaringer som tilflytter
til kommunen og alt det positive vi har her.
Klovnen Foffo gjorde som vanlig stor lykke hos barna.
Tidvis noe lang matkø, men det ble tatt med godt humør.
Neste gang bør kokkene fritas for mere arbeide når maten er servert, og gis
mulighet til å være i salen for å delta sosialt. Tilflyttergruppa og evt. andre kan ta
oppvask og rengjøring.
Gratislotteriet med gevinster gitt av stort sett lokale sponsorer var også meget
populært.
Forslag om at neste år kan mannfolka være kokker og lage tradisjonell lokal mat.
Oppvekstsenteret sender søknad til oss om en godtgjørelse for leie av lokalene.
Godtgjørelsen skal øremerkes «Tallerkener»
Ansvar MA.
Fotos og filmer fra treffet legges ut på Hjemmeside
og Facebook.
Ansvar SP og RE
Kostnadsoversikt lages.
Ansvar JMP.
Flott reportasje i Meløyavisa. Redaktør Bente Haldorsen var til stede under hele
treffet. MA hadde også en fin forhåndsomtale av treffet der vår pressemelding nr.
1 2013 var grunnlaget.
Elendig omtale i Avisa Nordland, som vanlig. Vi er både skuffet og bekymret
over den manglende dekningen der. Vi mener det var mye bedre dekning før, da
Connie Slettan Olsen var journalist hos AN Ørnes.
Vi kommer til å sende en melding om dette til redaktøren.
Ansvar JMP.
Vi retter en hjertelig TAKK til varaordføreren, kokkene, sponsorene, Nordfjorden
Danselag, Foffo, Oppvekstsenteret og ellers alle som hjalp til med å få
arrangementet i havn, og ikke minst takk til alle som møtte opp.

ORIENTERING OM SØKNAD PÅ BOLYSTMIDLER FOR 2013:
 JMP har skrevet søknaden og fått anbefaling fra Gildeskål kommune på den.
 Han har også kontaktet Nordland fylkeskommune og KRD for å sikre korrekt
utfylling.
 Søknaden ligger på nettet og skal også sende den inn elektronisk. Dette ble gjort
06.03.2013 av JMP.
 JMP har sendt søknaden på e-post til gruppemedlemmene.
 Søknaden ble raskt gjennomgått på møtet. Alle hadde lest den så det var ikke
mange spørsmål eller kommentarer fra gruppa.
 BW ville gjerne ha anbefalingen fra Gildeskål kommune sendt på en Wordfil,
etter møtet, men dette fikk ikke JMP til så den ble sendt i IMG, og det håpes at
denne kan åpnes. I tillegg overleveres brevoriginalen under Lokalutvalgets
årsmøte 12.03.13.
 Pga. endret økonomisk situasjon og tilleggsaktiviteter for 2013 hvis vi blir tildelt
Bolystmidler har JMP korrigert Arbeidsplan for 2013 tilsvarende. Dette ble også
gjort på Hjemmesiden. Korrigert Arbeidsplan ble sendt medlemmene pr. e-post
før gruppemøtet. Ingen hadde bemerkninger til korrigeringene.
LEDERSKIFTE OG EVT. NYTT MEDLEM I TILFLYTTERGRUPPE
NORDFJORDEN:
 JMP har vært gruppeleder siden starten av Tilflyttergruppe Nordfjorden for
temmelig nøyaktig 9 år siden.
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Han ønsker nå å trekke seg ut av gruppa pga. arbeidsbelastning, alder og synkende
engasjement.
Det vil derfor være sunt med et lederskifte.
JMP sier seg villig til å være konsulent på enkelte prosjekter hvis det er ønskelig.
Tilflyttergruppa tar et møte etter Årsmøtet i Lokalutvalget og bruker tiden fram til
dette på å finne en ny leder og evt. også et nytt medlem.

4.

SAKER PÅ ÅRSMØTET I LOKALUTVALGET 12.03.13:
 BW orienterte og viste til Arbeidsplan for 2013.
 Prioriterte saker vil bla. være bredbåndsutbygging, pendlerbuss og infotavle på
Ertenvågkrysset og høringsuttalelse på kommunens reviderte areal- og
reguleringsplan når den kommer. Man vil også støtte «Saura kirkes venner».
 JMP ba om at lokalutvalget tar opp med kommunen mangelfull skilting av
Nygårdsjøen Oppvekstsenter og manglende skilting av Brannstasjon.

5.

AKTIVITETER VIDERE FRAMOVER:
 Følge Arbeidsplan for 2013 så godt som mulig.

6.

EVENTUELT:
 Fotokonkurransen 2012 og 2013 må legges ut på hjemmesiden.

NESTE MØTE: Foreslås Tirsdag 19.03.2013. (Etter Årsmøtet i Lokalutvalget).

Johan Martin Pedersen
Referent.

Side 3 av 3

