MØTEREFERAT FRA STYREMØTE NORDFJORDEN LOKALUTVALG
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: Torsdag 30.10.14 kl 18.30.
Tilstede: Birger Willumsen, Tomas Nymo, Håvard Olsen, Olav Arntzen, Bertil Pettersen
Forfall: Renate Johansen, John Arne Nilsen-Nygaard, Erna Sundsfjord

Saker:
14 – 63: Godkjenning innkalling.
Godkjent uten merknader.
14 – 64: Referat fra styremøte 30.09. (Bertil)
Birger gjør noen tilføyelser og små endringer.
14 – 65: Oppfølginger:
 (Økonomistatus (Erna).)
Ikke noe ekstra å melde.


Prosjekt turstier (Olav).
Turstiene er nå ferdigstilt i en sånn grad at det innvilgede tilskuddet kan søkes
utbetalt, og vi har nådd kostnadene som skal til for å få benyttet tilskuddet fullt ut. Det
er lagt ned et formidabelt arbeid for å få dette til.



Folkemøte 18.11. (Birger, Jan Magnar).
Ordfører og Rådmann har bekreftet at de stiller på møtet. Lokalutvalget har fått
signaler om at flere fra Kommunen også stiller. Sverre Andersen fra Sjøfossen
Næringsutvikling er også invitert. Møtet er kunngjort i form av oppslag på butikkene,
Fjordbua, banken og bensinstasjon, sak på Lokalutvalgets Facebookside, samt på
Nordfjorden.no. Det kommer også en notis i Gildeskålavisa og Framtia. Jan Magnar
organiserer gjennomføringen med servering og lokaler. Bertil ordner med pc,
prosjektor og lerret.



Ny hjemmeside? (Bertil, Tomas).
Det er innhentet tilbud og forslag til ny, brukervennlig løsning i forhold til å laste opp
møtereferater og dokumenter. Ved undersøkelser kan man få inntrykk av at forslaget
til ny side er veldig likt den siden vi har fra før. Nærmere undersøkelser er påkrevet før
vi tar en avgjørelse. Tomas og Bertil innhenter mer informasjon om brukergrensesnitt
på dagens side.



Ny logo – ferdig til bruk (Tomas, Birger).
Logoen er mottatt og implementert i brevmaler. Grafikeren er honorert med kr 4000,hvor betalingen er fordelt mellom Lokalutvalget og Tilflyttergruppa.



Tiltak falleferdige hus – reaksjoner på kommunens respons og prioriteringer (Bertil,
Birger).
Lokalutvalget har mottatt svar fra Gildeskål Kommune om tidligere sendt henvendelse
angående falleferdige bygninger. Kommunen har etter henvendelsen utstedt pålegg
om rivning eller utbedring av to bygninger, mens de foreløpig ikke foretar seg noe i
forhold til de to andre byggene. Lokalutvalget følger opp svaret fra kommunen, da
spesielt det ene bygget oppfattes å kunne være til fare for barn og andre som ferdes i
området. Birger utformer et skriv til kommunen.



Stedsutvikling Nygårdsjøen – delprosjekt Ertenvåg – lederforankring (Bertil).
Håvard snakker med Stian Pettersen før neste møte, i forhold til å prøve å få på plass
en leder og andre ressurspersoner for prosjektet.



Oppslag AN om Oljebase Saura (Birger).
Etter et oppslag i AN om oljebasen har Birger hatt inne et innlegg i samme avis for å
få nyansert Lokalutvalgets rolle og ståsted i forhold til en eventuell base.

14 – 66: Orienteringer:
 Tilflyttergruppa (Birger).
Møte avholdes mandag 03.november.


TV-aksjonen (Olav).
Aksjonen avholdt etter oppfordring. Viktig å fordele dette på flere, for å unngå
«overbelastning» av enkeltpersoner.



Fremtidig digital infrastruktur – møte 30.10. mellom Gildeskål kommune og operatører
/ tilbydere (Bertil).
Telenor, Telia Sonera / Netcom, Signal Bredbånd og NK-nett var til stede for å
presentere muligheter og løsninger i forhold til digital infrastruktur. Fra lokalutvalget
møtte Birger og Bertil. Kommunen har tidligere satt av midler og vedtatt en utbygging
av digital infrastruktur for å sikre hele kommunen akseptable hastigheter. Det er ikke
avgjort hvordan eller når dette kommer på plass.

14 – 67: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
 Kommunen har bedt om innspill fra lokalutvalgene med forslag til prioriteringer:
Innspillene skal omhandle ønskede tiltak som kan stimulere til økt fysisk aktivitet



blant kommunens innbyggere, enten gjennom arbeid for å realisere / oppgradere
anlegg, eller tilretteleggingstiltak som kan føre til økt aktivitet i naturen.
Kommunen understreker at innspillene vil også benyttes i arbeidet med
folkehelseplanen. Kommunen ber om å få maksimalt forslag til 3 tiltak.
Lokalutvalget utarbeider prioriteringer og sender til kommunen.

14 – 68: Møtekalender – forskyving av møtet 25.11.? (Birger).
 Møtet flyttes til mandag 24.November kl 18:30.
14 – 69: Evt.


Referent
Tomas Nymo

Birger påpeker viktigheten av tilbakemeldinger på forslag og utkast som sendes
internt i lokalutvalget.

