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

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 22.01.2015 klokken 19.00.
Til stede: Birger Willumsen, Bertil Pettersen, Erna Sundsfjord, Jan Magnar Madsen, Tomas
Nymo. Renate Johansen
Ikke oppmøtt: John Arne Nilsen-Nygaard, Olav Arntzen, Håvard Olsen.
Saker:
15 – 01:
15– 02:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent av LU.
Referat fra forrige styremøte

15 – 03:

Referatet godkjent av LU.
Oppfølgninger.


-

Stedsutvikling Nygårdsjøen.
Saken flyttes til neste møte da Håvard ikke er på møtet og kan informere LU om
utviklingen i prosjektet.


-

Oppdatering av kart mhp reguleringsplanen for Saura området.
Birger har vært i kontakt med Gunnar Skjelvik og han bekrefter at kartet som ble vist er det
eneste kartet pr d.d. i saken, og at saken er til vurdering i planutvalget. Planutvalget har
møte 12.02.15. Birger følger opp for å få innsyn i hva som presenteres der og hva som blir
videre saksgang i prosessen generelt. («Hva skjer ang Oljebase Saura» er satt opp som
tema under lokalutvalgets årsmøte i mars.)

15 – 04:

Orienteringer.



Tilflyttergruppa.
Referat fra siste møte er mottatt og gjennomgått av LU. Følgene saker et tatt opp i LU.

-

Ut fra referatet er det ønskelig at Lokalutvalget undersøker med kommunen angående
tilskuddsordningen kommunen og Husbanken kan tilby for nybyggere.
Birger tar kontakt med kommunen for å få alle detaljer og retningslinjer som gjelder for en
slik søknad og hvilke kriterier som legges til grunn.

-

Tilflyttergruppen ønsker at Lokalutvalget ser på kommunens prosjekt «Fortettet omsorg og
service» Bertil finner frem dokumentene og sender dette ut til alle i LU.
Lokalutvalget setter seg inn i saken som settes opp som egen sak ved neste møte.

-

Tilflyttergruppen oppfordrer LU til å gi tilbakemelding til Kunnskapssenteret angående
utgivelsen av boken som skal speile lag og foreninger i kommunen.
Ingen fra Nordfjorden er nevnt. Oversikt over lag og foreninger herfra utarbeidet av
Tilflyttergruppe oversendes bokas utgiver / kommunen med forslag om at dette legges
som bilag til boka ved utdeling.

Leder
Birger Willumsen
biwil@mattilsynet.no
Tlf 99637464

Nestleder og sekretær
Bertil Pettersen
bertil.pettersen@melimi.no
41744433

Kasserer
Styremedlem Styremedlem
Erna Sundsfjord
Jan M Madsen Olav Arntzen
sundsfjord1@gmail.com
99435225
99464762
90633582

Styremedlem
Tomas Nymo
kontor@hottubs.no
99000852

15– 05:

Reduksjon i antall forordnede gudstjenester
-

15 – 06:








15 – 07:




Birger har fått tilbakemelding fra Sauras kirkes venner ang høringsuttalelsen.
LU sender inn svar i samsvar med deres forslag/uttalelse.
Alternativet som foreslås innebærer en årlig reduksjon på to forordnede gudstjenester.
Årsmøte 2015.
Sted: Nygårdsjøen Oppvekstsenter
Foreslått dato: 05.03.2015 alternativt 12.03.2015
Tidspunkt: klokken 18.30
Jan Magnar sørger for lokale og bevertning.
Annonsering av møtet blir via hjemmesiden og oppslag på butikker/offentlige steder.
Videre sendes dette til Meløy avisa og Å e veit.
Regnskapet for Lokalutvalget og Tilflyttergruppa ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet
gjøres nå offentlig tilgjengelig på hjemmesiden.
Årsmelding- utkastet laget av Birger ble gjennomgått og gjøres nå offentlig tilgjengelig på
hjemmesiden.

Møtekalender 1.halvår 2015.
Onsdag 18.02 kl 1900
Årsmøte 05 eller 12 mars kl 1900
Torsdag 19.03 kl 1900 (konstituering av styret)
Møtekalender for resten av 2015 settes på møtet 19.03.

15 – 08:
-

Eventuelt
Ingen saker tatt opp.

Referent:
Bertil Pettersen.

