Postadresse: 8120 Nygårdsjøen
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro:4609.20.29425

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 28.08.2014 klokken 18.30.
Til stede: Birger Willumsen, Bertil Pettersen, Tomas Nymo, Erna Sundsfjord, Jan Magnar
Madsen, Olav Arntzen, Håvard Olsen.
Frafall: Renate Johansen, John Arne Nilsen-Nygaard.
Saker:
14 – 46:
14– 47:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent uten kommentarer.
Referat fra forrige styremøte

14 – 48:

Referatet godkjennes uten kommentarer.
Oppfølgninger.

 Økonomistatus
- kr 110 000,- på lokalutvalgets konto.
- kr 25 000,- på Tilflyttergruppas konto. Dette er for lite til å dekke gjennomførte kinoreklame
for Nordfjorden. Forskudd på fylkeskommunalt tilskudd etterspørres.
 Prosjekt turstier.
- Skilt til turstiene er i bestilling, men er forsinket.
- Petter Kjærnes følger opp bestilling og levering.
- Olav A følger opp mot idrettslaget og Helselaget, og setter opp plan for gjennomføring av
prosjektet.

14 – 49:

Infoskilt Ertenvåg.
Skiltet blir ikke satt opp før dette er avklart fra kommunen om de ønsker å bidra
økonomisk til nytt skilt da den eksisterende infotavlen er i for dårlig stand for ny montering.
Lokalutvalget ønsker ikke å bidra økonomisk til produksjon av nytt skilt.

Orienteringer.


-

Forurensning ved Ertenvåg havn.
Det er flere som har reagert på hvordan st. Hansbål brenningen har blitt gjennomført.
Det er blant annet blitt sendt inn brev fra private til kommunen da det i år spesielt er blitt
liggende en del ubrennbart materiale igjen på plassen. Lokalutvalget tar dette som en
orientering.


-

Innspill prioriteringer Kommunal handlingsplan for trafikksikkerhetsplan.
Birger har i samarbeid med Tilflyttergruppen sendt kommunen en prioritert liste over
innspill til handlingsplanen.


-

Lokalt bidrag til avisen «Å EG VEIT»
Trond Angelsen har meldt seg som villig til å bidra til dette.



14 – 50:
14 – 51:
14-52

Dugnadsbidrag Salt.
Det er ikke kjent for lokalutvalget at det er noen lokale lag eller foreninger som bidrar med
dugnad for prosjektet, men at det er noen i privat regi som gjør dette.
Havnedagan i Nordfjorden har lånt ut benker til prosjektet.

Tilflyttergruppa.
Berit Knudsen har meldt om at leder rollen i gruppen er vanskelig på grunn av for mange
andre arbeidsoppgaver.
Lokalutvalget ønsker å delta med og avlaste gruppen inntil gruppen er blitt styrket.
Lokalutvalget vil ta opp den generelle problematikken med å få flere til og delta i gruppen
opp på årsmøtet for å forsøke å skape rekrutering til gruppen.
Hjemmesiden anses som vanskelig å vedlikeholde.
Tomas og Bertil setter opp et forslag til ny løsning til neste styremøte.
Logo
Lokalutvalget har fått laget flere forslag til ny logo og har nå bestemt seg for den endelige
versjonen.
Birger gir tilbakemelding til designer og Tilflyttergruppa.

Framtidig digital infrastruktur i Gildeskål.
Bertil og Birger lager ferdig høringsuttalelsen og sender dette inn.
Stedsutvikling.



Stedsutviklingsprosjekt Nygårdsjøen

-

Prosjektet må reorganiseres og de enkelte gruppene som jobber med prosjektene
inviteres til neste styremøte.

14 – 53:

Eventuelt:



Spørsmål om folkemøter.

-

Ut fra melding fra rådmannen blir det ikke gjennomført folkemøte før til neste år med
informering ang kommunesammenslåing.
Behandling av kommunal arealplan vil ikke være klar før på slutten av året (i beste fall).
Lokalutvalget ønsker å invitere kommunen til et folkemøte i november der det informeres
nærmere angående planene om oljebase på Saura og revidert arealplan.
Birger følger opp dette mot kommunen og formidler at han har mottatt henvendelser med
spørsmål rundt temaet.

-


-

Møteplan
Tirsdag 30. september kl 18.30
Torsdag 30. oktober kl 18.30
Tirsdag 25. november kl 18.30
Tirsdag 16. desember kl 18.30
Tirsdag 20. januar (2015) kl 18.30

-

Folkemøte tirsdag 18. november kl 19.00 blir foreslått for kommunen.

Referent:
Bertil Pettersen.
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