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

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 16.12.2014 klokken 18.30.
Til stede: Birger Willumsen, Bertil Pettersen, Erna Sundsfjord, Jan Magnar Madsen, Håvard
Olsen, Tomas Nymo.
Forfall: John Arne Nilsen-Nygaard, Olav Arntzen, Renate Johansen.
Saker:
14 – 77:
14– 78:

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

14 – 79:

Referatet godkjennes ved at etternavnet til Olav rettes opp.
Oppfølgninger.

 Økonomistatus
- Lokalutvalget disponerer pr dd: 103 000,- Nok
- Tilflyttergruppa disponerer pr dd: 14 000,- Nok
- Erna følger opp overfor Tilflyttergruppa mhp utbetaling tilskudd fra Nordland fylkeskommune
+ overfor Gildeskål kommune mhp godtgjørelse/tilskudd til drift av lokalutvalg.
 Ny hjemmeside valg av framtidig løsning.
- Opplegget med den gamle siden fortsetter frem til årsmøtet mars 2015.
- Endelig konklusjon på løsning kommer på årsmøtet.

-


-

14 – 80:

-

Stedsutvikling Nygårdsjøen - Delprosjekt Ertenvåg.
Trygve Breivik har meld seg interessert i å delta i gruppen.
Håvard stiller spørsmål om hvordan arbeidet fremstår i forhold til den nye
reguleringsplanen, Birger informerer om at innspillet fra lokalutvalget til revidert arealplan
var at området i og rundt havna skulle reguleres til næring og sjøhus og burde ikke stå i
veien for å komme i gang med videre arbeid rundt stedsutviklingsprosjektet.
Håvard vil neste styremøte komme med en plan og eventuelt navn på dem som han får til
å delta i gruppen.
Spørsmål til kommunen om konsekvensutredning Saura.
Lokalutvalget har sendt inn spørsmålene til kommunen, svar er ikke mottatt.
Saken følges opp på neste møte.

Orienteringer.

Tilflyttergruppa.
Referat fra siste møte er mottatt, ingen saker skiller seg ut og tas opp på møtet.

14 – 81:
-

Møte med grunneiere Saurnes og omegn ang oljebase.

Etter forespørsel fra grunneiere av berørte områder i oljebase saken blir dette møtet
avhold.
Oppmøtt grunneiere er:
Geir Haugen
Arnold Knudsen
Eva Leivseth
Terje Christensen
Johan Martin Pedersen
Johan Martin Pedersen takker for mottagelsen og legger frem en agenda.

-

-




14 – 82:



Formålet med møtet er å fremme at det er bekymring rundt presentasjonen fra Kommunen
viste en forstørret modell og utvidet bruk av arealer i prosjektet.
Det etterlyses en konsekvens utredning av en nøytral part.
Det anses fra grunneierne at det ikke ligger noen god grunn til bruk av så store arealer
ved Saurnes. Argumentene med at båtene som er tiltenkt fortøyd ved Saurnes må ligge
med baugen diskuteres og fakta angående reglementet må komme bedre frem.
Det stilles en del spørsmål rundt ringvirkninger under en eventuell etablering av oljebasen,
temaer som vei, vann, strøm blir tatt opp.
Grunneierlaget mener at de ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon rundt prosjektet.
Gruppen fremviser ett kart over området som viser de arealer som er foreslått til
omregulering.
Det informeres om at gruppen har fremmet ønske om å ha en representant inn i styret til
Saura as. Det diskuteres hvilken mulighet til påvirkning selv med en representant i dette
styret. Det poengteres at styrets sammensetning kun har ett medlem fra Gildeskål.
Gruppen sender ut til lokalutvalget en veiledning utarbeidet av Bondelaget, «grunneieren
og eiendomsinngrep» som tar for seg rettigheter og retningslinjer ved slike etableringer.
På direkte spørsmål bekreftes det at gruppen representerer alle grunneierne i det berørte
området.
Lokalutvalget har fått en god innføring ifra grunneierens sak og vil ta saken videre intern
for å sette en plan for videre arbeid.
Det poengteres at Lokalutvalget ikke ønsker å ta noen stilling offisielt for eller i mot en slik
utbygging på nåværende tidspunkt.

Eventuelt.
Det er mottatt forespørsel om innspill i forbindelse med reduksjon i antall forordnede
gudstjenester. Lokalutvalget ønsker å få med seg Saura kirkes venner i dette og tar opp
forespørselen, som egen sak ved neste styremøte.
Lokalutvalget skal til neste styremøte ha utarbeid utkast til årsmelding og regnskap til
årsmøte, videre må valgkomiteen settes i aktivitet slik at de skal få tilstrekkelig med tid til å
skaffe kandidater til valg.

-

De som er på valg av styrets faste medlemmer er
Bertil Pettersen, Tomas Nymo og Olav Arntzen

-

Alle varamedlemmer er valgt for ett år og er derfor på valg.
John Arne Nilsen-Nygård, Håvard Olsen og Renate Johansen

-

Valg komiteen består av.
Hilde Skille Veronika Solskinnsbakk og Elin Rønnåbakk.
Referent:
Bertil Pettersen.
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