TILFLYTTERGRUPPA
Referat fra møte 16.09.2013, hos Berit.
Til stede: Inger-Lise, Monika, Birger, Runar, Berit.
1. Oppsummering flyktningebesøk 19.06: vellykket. Våre unge besøkende, som
bor på Inndyr, likte seg godt. Johan Martin og Berit var med på omvisningen. Vi
fikk også med et innslag i Gildeskålavisa, om arrangementet.
2. Oppsummering Havnedagen 03.08: vellykket dag for hele arrangementet. Vi
hadde flere besøkende på standen vår, som viste interesse for de ledige
tomtene i boligfeltet. Solgte noen krus, og noen gitt i gave i forbindelse med
arrangementet.
3. Kommuneplan 2014-2025: Vi avventer beskjed om dato fra Gildeskål
kommune, angående deres forslag om folkemøte. Vi lurer på hvilken rolle
lokalutvalgene skal ha i prosessen. Og vi er overrasket over den korte
tidsfristen til å uttale seg, 01.11.2013.
4. Bolyst: Vi ønsker å delta på større arrangement, f.eks. messer – innland eller
utland. Vi ber Johan Martin om å fortsette arbeidet med Bolyst. Berit kontakter
ham.
5. Mørketidsrock 2014. Søknad om støtte: søknadssum kr. 7500,-.
Mørketidsrock har et tilbud for alle aldersgrupper, og de gir positivt omdømme
til hele Nordfjorden. Veldig god innsats for lokalmiljøet. Vi støtter deres søknad
med kr. 7500,-. Beløpet skal overføres til: U.L. Havgull, 8120 Nygårdsjøen.
Kontonr.: 4609 20 30067. Merkes Mørketidsrock.
6. Nytt styremedlem: Berit snakker med Berny på Sandnes.
7. Møter og arbeid i høst. Møteplan: 15.10, 14.11, 9.12 og 14.01.2014.
Arbeidsplan: I tillegg til punkt 3 og 4: Vennefest. Vi spør U.L. Framhug på
Kjelling, om de kan ha arrangementet der, helst 02.11, eventuelt 09.11. Berit
kontakter dem. Hvis ikke de kan, spør vi U.L. Havgull.
8. Konferanse om tilflytting fra utlandet – 22-23. oktober i Bodø: Vi spør om
Johan Martin kan delta, sammen med BK. Berit kontakter JM.
9. Eventuelt:

• Spørsmål fra Oppvekstsenteret om å få Nordfjordenkrus, som skal gis i
gave til besøkende fra vennskapsbyen i Russland. OK. (Monika)
• Logoen til Lokalutvalget bør oppfriskes. Inger-Lise snakker med Pål
Bakklund.
• Monika har ryddet oppslagstavla til LU på Coopen, og har satt opp kartet
over tomtene og tomteprisene der.
• Befolkning i Nordfjorden: vi sjekker eventuelt med Johan Martin
(skjema). (BK)
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