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MØTEREFERAT
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE
Knudsen

: 01.12.2014.
: Nygårdsjøen Oppvekstsenter
: Runar Eilertsen, Bertil Pettersen, Inger-Lise Abelsen, Berit

Sak 48-14. Gjennomgang referat fra forrige møte: Ok.
Sak 44-14: Omvisning av flyktninger den 11. november, gikk veldig bra. Takk
til Johan Martin, som ordnet omvisningen. Han fikk forespørsel fra
Kunnskapssenteret, om å fortelle om strøm til dem. Det ble gjort hjemme hos
ham. Han hadde tegnet veldig forklarende, og fortalte flyktningene, Kine fra
voksenopplæringa, og undertegnede, om produksjon av strøm, samt når den
kommer inn i husene. Det ble ny lærdom for de tre flyktningene, og god
oppfriskning for oss to andre.
Sak 49-14. Vurdering Vennefesten:
Gikk bra. Samarbeid med U.L. Havgull denne gang. Som de andre
ungdomslagene har gjort tidligere, stilte de med gratis hus, og tok oppryddinga
etterpå. Litt lite folk i år også, men likevel noe økning fra i fjor. Mellom 40-50
gjester. Servering: Sådd. Vanskelig å beregne mengde, når vi ikke vet antall
besøkende.
Sak 50-14. Annonsering boligtomter:
Inger-Lise mener hun kan få tid nå, og skal undersøke pris, størrelse m.m. Vi
annonserer i Avisa Nordland og Finn.no, og referer til hjemmesida begge
steder.
Sak 51-14. Fotokonkurransen:
Bare 4 bilder kommet inn. Inger-Lise lager plakater, og hun og Runar legger ut
på Facebook og hjemmesida, at vi må få inn flere bilder, med frist 9. desember.
Tilflyttergruppa skal bestemme vinnerbilde i år, og vinneren presenteres som
vanlig på skoleavslutninga 12. desember. Hvis det blir for dårlig tid til
forstørring og innramming av bildet, blir det vist via projektor den 12. (Runar).
Runar kjøper gavekort til vinneren.

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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Sak 52-14. Oppmerksomheter:
Det er født 4 barn i løpet av 2014. I stedet for gavekort, skal vi i år kjøpe bøker
som en liten hilsen fra Tilflyttergruppa. (Berit)
4 tilflyttede personer/familier vil også få oppmerksomhet/blomst fra oss. Vi
leverer til alle i forbindelse med jula.
Sak 53-14. Eventuelt:
- Johan Martin og Berit har skrevet rapport, og sendt anmodning om
restutbetaling for søknaden om Bolystmidler.
- Ny søknad om midler, tas opp på første møte 2015.
- Utfordring fra LU: gjøre om Vennefesten til familietreff, som kan være for
både barn og voksne. Gjerne i samarbeid med andre lag og foreninger, og
gjerne med forskjellige arrangement. Vi tar også dette opp i møte i januar
2015.

Ref.: Berit
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