TILFLYTTERGRUPPA
Referat fra møte 15.10.2013, hos Runar.
Til stede: Bertil, Runar, Inger-Lise, Berit. Steinar Hansen deltok for U.L.
Framhug, p.g.a. sak 1. Monika kunne ikke møte. Johan Martin var invitert, p.g.a.
Bolyst. Kunne ikke møte.
1.Komitémøte Vennefest. Tid: Lørdag 09.11.2013 kl. 20.00. Sted:
Ungdomshuset på Kjelling.
Våre oppgaver: Mat + gjøre klart på ungdomshuset (alle), plakater + facebook
(I-L), Nordfjorden.no (Runar), transport tur/retur, ev. underholdning.
U.L. Framhugs oppgaver: Stille med lokale, bistå på huset, bardrift. Rengjøring
etter avtale. Takk til Steinar, som møtte for ungdomslaget.
2. Gjennomgang referat fra forrige møte: Punkt 6, nytt styremedlem: Berit har
kontaktet Berny Scoonheym, Sandnes. Verken hun eller mannen kan delta i
styret foreløpig.
Punkt 8: Konferanse om tilflytting var fulltegnet.
Punkt under Eventuelt – Logoen til Lokalutvalget bør oppfriskes: Inger-Lise
mente at vi ikke kan gjøre noe. LU må ta det opp.
3. Økonomi: Mørketidsrock har fått sin utbetaling.
4. Bolyst: Johan Martin jobber med saken, og har vært i kontakt med både
Distriktssenteret og Husbanken. E-post fra JM 15.10.2013.
De tildelte midlene fra fylkeskommunen, kan også benyttes til deltakelse på
messer el. a., hvis ønskelig. E-post fra JM 23.09.2013.
Bertil foreslo å få laget et salgsprospekt når det gjelder boligtomtene. Det ser
bedre ut, enn bare ei enkel oversikt over dem. Vi kontakter Rune Olsen først,
for å høre om han er interessert. Deretter Ole Johan Pettersen. (Runar)
5. Kommuneplan: Frist for uttalelse utsatt til 15.12.2013. Folkemøtene
avholdes i uke 48 – siste uke i november. Mail fra Birger 01.10.2013.
6. Oppmerksomheter: Vi vet om to barn foreløpig, som får hilsen, og tre
familier. Tas opp igjen på neste møte.
7. Fotokonkurranse 2013: Runar står som bildemottaker. Johan Martin ønsker
ikke å stå som mottaker lenger, siden han har sluttet i gruppa. (Runar)

8. Hjemmesida: Runar ordner opplæring i bruk av hjemmesida, for de av oss
andre som ønsker det. Møteplan/datoer legges på Nordfjorden.no, og ting som
skjer. (Runar – igjen).
Eventuelt:
- Forespørsel fra LU om bøssebærere til innsamlingsaksjonen 20.10.2013.
Flere forslag.
- Vi snakket litt om «Velkommen til…» og «Velkommen igjen-skilt». Tas
opp neste gang.
Neste møte: 14. november 2013, hos Inger-Lise.

