TILFLYTTERGRUPPA
Referat fra møte 05.12.2013, hos Inger-Lise.
Til stede: Inger-Lise, Runar, Bertil (LU), Monika, Berit.
1. Gjennomgang referat fra forrige møte: Ok.
2. Vennefesten 09.11.2013: Litt lite folk denne gang – rundt 30 deltakere.
Trivelig sammenkomst.
3. Bolyst: Vi fortsetter jobben med å få til et salgsprospekt av boligtomtene,
etter forslag fra Bertil på forrige møte. I første omgang prøver vi å få til et
samarbeid med Rune Olsen, eventuelt Ole Johan Pettersen, for å få laget
prospektet. (Runar tar kontakt).
Det ble også diskutert å kontakte Gildeskål kommune angående saken.
Vi inviterer Johan Martin til neste møte.
4. Kommuneplan: Høringsfristen utsatt til 10.01.2014. LU har møte
17.12.2013. Da ferdigstiller de sitt forslag.
5. Oppmerksomheter: Gavekort à kr 100,- til to barn. Blomsterhilsen til 6
familier. Inger-Lise ordner gavekortene. Berit ordner blomster: Coopen
eller Breivik Gartneri. Vi leverer i neste uke. (Inger-Lise, Berit).
6. Hjemmesida, opplæring: Blir i januar – på skolen – i samarbeid med LU.
Vi bestemmer dag på neste møte 14.01.2014.
7. Kinoreklame sammen med Havnedagan: Havnedagan har kjøpt 1 minutts
reklametid til filmsnutt som skal lages og spilles før visning av spillefilmer
på Fram Kino, i tida 01.01. t.o.m. 30.06.2014. De er interessert i at vi
deltar. Vi synes idéen er veldig god, og ser det som en flott mulighet til å
reklamere for Nordfjorden. Mørketidsrock skal også være med.
Eventuelt
- Fotokonkurransen 2013: Det er kommet inn 10 bilder fra 4
bidragsytere. Disse er videresendt til Gildeskål Fotoklubb v/ Harald
Haavik, som skal få med Trygve Førde, til å kåre en vinner. Vinneren
får gavekort på kr. 2000,- fra Elkjøp, som også selger fotoutstyr.
(Runar ordner gavekortet).
Overrekkelse skjer på skoleavslutninga den 13.12.2013 (Monika).

- Huset bak Eldresenteret er til salgs. Vi spør eierne om de er
interessert i å legge opplysninger om huset på Nordfjorden.no. Bilder
beliggenhet, bilder av huset utvendig og innvendig, byggeår, pris,
kontaktinformasjon. (Berit kontakter eierne).
- Ledige leiligheter i de kommunale boligene? (Runar undersøker).

- Gildeskålavisa Å eg veit…: Vi skriver et innlegg hvor vi etterlyser bilder
fra Nordfjorden. (Inger-Lise).
Avisen trenger flere skribenter. Plakater lages og settes opp på
Coopen og i banken. (Inger-Lise).
Alle minner «gamle» skribenter om å bidra.

