Tilflyttergruppe
Nordfjorden

co/ Berit Knudsen
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 75 80 03. Mobil 478 63 613
E-post: bkmknudsen@hotmail.com
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro: 4609.20.30539
Vår dato: 08.05.2014

MØTEREFERAT
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

: 05.05.2014
: hos BK
: Inger-Lise Abelsen, Runar Eilertsen, Birger Willumsen,
Berit Knudsen.

Sak 26-14. Gjennomgang referat fra møte 17.03.2014: godkjent.
Sak 27-14. Bomuligheter:
Rune Olsen interessert i å lage prospekt på tomtene i det kommunale feltet i
Holmen, men har ikke kapasitet til det nå.
Tomtene vest for Samvirkelaget: Vi kontakter Svalehus/Stein Larsen. Hvis de har laget
prospekt på sine tomter, tilbyr vi å legge inn på hjemmesida og linke til facebook, ev.
oppslag. (BW)
Birger har sett i Avisa Nordland, annonse for ledige tomter i Valnesfjord. Tomtene har
vært annonsert kanskje så mye som én gang i måneden, og han mener vi må få til noe
lignende. Vi undersøker annonsepriser (BK), og ønsker å få annonsert noen ganger før
Havnedagan, hvor vi skal ha stand.
Sak 28-14. Kinoreklame:
Inger-Lise har laget filmen nesten ferdig, og vil gjøre den helt ferdig helst denne
uka. Vi kontakter butikken på Sandnes, og spør hvilken dag de henter kunder, og spør
dem igjen om vi kan få tatt bilder til filmen. (BK).
Sak 29-14. Gjennomgang/revidering av innhold i mapper:
Noe gjenstår, tas opp på neste møte. Må være ferdig før sommerferien.
Sak 30-14. Havnedagan 2014:
Vi ønsker å ha stand der, og Inger-Lise gir beskjed om det. I den forbindelse tok
I-L opp at vi har snakket om å endre på logoen. Hun spør Pål Bakklund om han kan
lage forslag.
Sak 31-14. Eventuelt:
- Birger orienterte fra LU: Oppstart av stedsutviklingsprosjektet går tregt. Det
ble innkalt til konstituerende møte 30.04., men bare 2 kunne møte, så møtet måtte
utsettes. Ny dato ikke fastsatt ennå. Og angående pendlerrute og et forslag gitt muntlig
fra saksbehandler hos fylkeskommunen: forslaget er like lite attraktivt både med tanke
på tidsforbruk og kjørelengde.
- Neste møte: mandag 02.06.2014 kl. 19.00, på skolen. (ordne mapper).
- Raking/rydding v/eldresenteret: Berit kontakter Synnøve Christensen.
Ref.: Berit

Tilflyttergruppas øvrige medlemmer:
Monika Andreassen.
Runar Eilertsen.
Inger Lise Abelsen.
Birger Willumsen.

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

936 92 248
975 83 766
915 70 320
996 37 464

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

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
ingerabelsen@hotmail.com
biwil@mattilsynet.no
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