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: 15.04.2015.

MØTEREFERAT
TIDSPUNKT
STED
DELTAKERE

: 13.04.2015
: Nygårdsjøen Oppvekstsenter
: Birger Willumsen, Inger-Lise Abelsen, Runar Eilertsen,
Geir Olsen, Berit Knudsen.
Monika Andreassen kunne ikke delta.

Sak 19.15: Gjennomgang referat fra møte 16.03.2015:
- Sak 14.15: Inger-Lise møter Bodil Johansen i morra, og spør om hun blir
med i Tilflyttergruppa. Berit har snakket med Randi Høyem. Hun skulle
tenke på det, og gi tilbakemelding. Vi følger opp de øvrige vi hadde på lista
(BK).
- Sak 18.15: Birger har ordnet med premien til fotokonkurransen: innramming
av vinnerbilde, samt levering til vinneren av både bildet og gavekortet.
Sak 20.15: Søknad om tilskudd fra U.L. Skoglund, Skjellvik.
Vi har mottatt søknad om tilskudd til arrangement, fra U.L. Skoglund, Skjellvik.
Tilflyttergruppa har begrenset kassabeholdning. Vi har ikke søkt om midler til gruppa i 2015,
og kan derfor ikke yte noe bidrag. Vi sender svar til U.L. Skoglund (BK).
Sak 21.15: Markedsføring av Nordfjorden.
Selv om vi ikke fikk respons på annonsene i Avisa Nordland, en gang før jul og
tre ganger i år, vil vi vurdere ny annonsering før Havnedagan. Det ser ut som det kan bli
utlysing og eventuelt salg av private tomter, både til boliger og utleieboliger.
Sak 22.15: Utleieboliger.
Gildeskål kommune har solgt ei av utleieleilighetene i Ertenvåg, og ei til er til
salgs.Vi kontakter Gildeskål kommune v/eiendomssjefen, for å finne ut hva de har tenkt å
gjøre angående utleieboliger her på stedet. Vi har hørt at det skal bygges nye. (BK).
Sak 23.15: Arrangement til høsten?
Vi kontakter Helselaget og Idrettslaget, og spør om de kan tenke seg å
samarbeide om et felles utearrangement den 5. september, f.eks. på Brekksteinmoen. Datoen
kolliderer ikke med Blix-mila, eller Halsaturneringa (fotball). (BK).

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

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

936 92 248
975 83 766
915 70 320
996 37 464
911 29 480

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

andmon@gildeskal.kommune.no
runar.eilertsent@online.no
ingerabelsen@hotmail.com
biwil@mattilsynet.no
kjelling300@hotmail.com
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Sak 24.15: Møtedatoer.
Neste møte: tirsdag 12.05.2015 kl. 19.30, samt 08.06. og 24.08.2015. Da er vi ei
uke i forkant av LU’s møter.
Sak 25.15: Eventuelt.
- Lokalutvalget v/Birger, har mottatt søknad om støtte til Havnedagan 2015, en
sponsorpakke på kr. 15000,-. LU spør om Tilflyttergruppa vil bidra med å dele på summen,
som vi har gjort tidligere år. I og med at vi i den forbindelse får «reklamert» oss selv på flere
måter, sier Tilflyttergruppa ja til dette. Vi kan bl.a. få vist reklamefilmen fra i fjor på nytt (den
gang vist på Fram Kino), samt få med nytt oppdatert materiale/bilder. (IL og RE).
Se for øvrig vedlagte søknad.
- Beskjed fra Thomas Nymo via Inger-Lise: Trond Angelsen kan bidra på
hjemmesida m.m. Runar kontakter Trond før møtet til LU, førstk. mandag.

To vedlegg.

Ref.: Berit
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