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

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 24.11.2014 klokken 18.30.
Til stede: Birger Willumsen, Bertil Pettersen, Erna Sundsfjord, Jan Magnar Madsen, Håvard
Olsen.
Frafall: Renate Johansen, John Arne Nilsen-Nygaard, Tomas Nymo, Olav Arntzen
Saker:
14 – 70:
14– 71:

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

14 – 72:

Referatet godkjennes med kommentaren om at
Jan Magnar deltok også på møtet.
Oppfølgninger.

 Økonomistatus
- Lokalutvalget disponerer pr dd: 108 000,- Nok
- Tilflyttergruppa disponerer pr dd: 16 000,- Nok
 Prosjekt merking turstier.
- Etterbestilte skilt er montert.
- Olav A sjekker ut med Kjærnes om det økonomiske mot kommune og fylke.
- Vedlikehold av stien er ment styrt av NIL.

-

Stedsutvikling Nygårdsjøen- Delprosjekt Ertenvåg.
Birger sender over til Håvard info rundt hvor prosjektet står.
Håvard starter opp jobben igjen med å samle sammen til en arbeidsgruppe.


-

Kommunedelplan Fysisk aktivitet og naturopplevelser.
LU har sendt inn svar på forespørselen om forslag til tiltak og aktiviteter.


-

Falleferdige hus Nygårdsjøen.
Birger har sendt inn purring på bedre tilsvar enn mottatt brev fra kommunen, vi har ikke
mottatt svar på dette. LU avventer foreløpig.

14 – 73:

-

Orienteringer.

Tilflyttergruppa.
Gruppen melder om at vennefesten i år også er gjennomført med grei deltagelse.
Styret ber Tilflyttergruppen vurdere nødvendigheten av denne aktiviteten da det ikke
meldes om deltagelse av nye tilflyttere.

14 – 74:
-

Folkemøte 18.11 evaluering.

Møtet ble avholdt etter planen og LU vurderer det til å være godt gjennomført, media var
tilstede med journalister Meløyavisen, Gildeskål avisa og An.
LU ønsker og klarere med kommunen om at det skal produseres en konsekvensutredning
før omreguleringen av området og hvilke faktorer som legges til grunn i en slik utredning,
samt rekkefølge prosessene videre har fremover.

14 – 75:


Ny hjemmeside.

-

Tomas har fått opplæring på opplastning mm av Runar Eilertsen og LU fortsetter med å
benytte dagens løsning.
En ny hjemmeside må vurderes opp mot brukervennlighet og modernitet Tomas og Bertil
vil komme med en anbefaling og forslag til mulige løsninger med å benytte dagens
hjemmeside og med eventuelt ny løsning.
Fristen er satt for konklusjon til årsmøte i mars 2015.

-

14 – 76:


Eventuelt:
LU avlyser møtet den 16.12 2014 om det ikke kommer inn saker som krever at møtet
gjennomføres som oppsatt i møteplanen.

Referent:
Bertil Pettersen.
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