Postadresse: c/o Birger Willumsen, 8130 Sandhornøy
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro:4609.20.29425

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 20.04.2015 klokken 18.30.
Til stede: Birger Willumsen, Arnold Knudsen, Erna Sundsfjord, Rigmor Arntzen,
Bård Arne Nilsen, Trond Angelsen og Ann-Lisbeth J. Skjellvik
Forfall: Tomas Nymo og Jan Magnar Madsen
Saker:
15 – 24:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent enstemmig.

15 – 25:

Godkjenning av referat fra møte 19.3.15
Vedtak: Referat fra møte 19.3. 2015 godkjent enstemmig.

15 – 26 :

Orienteringer.
Økonomi:
Lokalutvalget disponerer pr. 20. april kr. 123 000,Tilflyttergruppa disponerer pr. 20.april kr. 32 000,Nytt fra tilflyttergruppa:
Birger gikk gjennom møtereferatet fra tilflyttergruppas møte 13.4.2015
Nytt fra Gruppa stedsutvikling Ertenvåg:
Det er sendt epost til kommunen angående lekeplassen på Nygård. Gruppa følger opp
saken.
17-mai komité:
Birger har sagt seg villig til å være flaggbærer. Lokalutvalget stiller med to personer til
pynting før 17. mai og til å være med å rydde opp etter feiringen.
Rigmor Arntzen stiller på møte i 17. mai komitéen den 22.4. kl. 19.00.
Vedtak: Orienteringene tas til orientering

15 – 27:

Oppfølging av saker fra forrige møte.
Konstituering av styret.
Vedtak: Styret er nå konstituert.

15– 28:

Bruk av domene nordfjorden.no - epost fra Rune Olsen.
Det har over tid vært en diskusjon om bruken av dette domene.
Vedtak: Lokalutvalget sier seg ferdig med denne saken foreløpig.

Leder
Sekretær / Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Birger Willumsen
Erna Sundsfjord
Arnold Knudsen
Bård A Nilsen
biwil@mattilsynet.no sundsfjord1@gmail.com knudsenarnold@gmail.com barnilse@online.no
Tlf 99637464
99435225
97039874
95768679

Styremedlem
Styremedlem
Trond Angelsen Jan M Madsen
trondangelsen@yahoo.com
90509590
99464762

Hjemmeside – facebookside:
Trond A skal få opplæring og se på utvikling av hjemmesiden samt se om vi bør opprette
en facebookprofil til lokalutvalget. Han vil komme med tanker rundt forbedringer av
hjemmesiden i løpet av ca 14. dager. Saken blir tatt opp på nestestyremøte.

15 – 29:

Søknad fra Havnedagan om sponsing/økonomisk støtte.
Lokalutvalget har mottatt søknad fra styret i Havnedagan om økonomisk støtte til årets
arrangement med kr. 15000,Vedtak: Lokalutvalget sier ja til sponsing av Havnedagan med kr. 15 000,00.
Beløpet fordeles mellom tilflyttergruppen og lokalutvalget med kr 7 500,00 på hver.
Erna skriver til Havnedagan og bekrefter sponsingen.

15 – 30:

Prioritert bruk av lokalutvalgets «penger på bok».
Vedtak: Lokalutvalget kommer tilbake til bruken av penger på neste styremøte. Det er
ønskelig å se på tiltak som kommer lokalbefolkningen til gode. Det skal også tas kontakt
med Sura kirkes venner angående brannvarslingsanlegg i Saura kirke.

15 - 31:

Eventuelt.
Det ble tatt opp to saker under eventuelt:
Arnold tok opp en sak om forsøpling ved Kjelling krysset/rasteplassen.
Vedtak: Birger skriver brev til Vegvesenet og Iris og ber de se på hva som kan gjøres for
å unngå dette.
Det har vært uklart for kartverket hvor Klempheia ligger.
Vedtak: Erna skriver brev til Gildeskål kommune hvor hun legger med et kart som viser
den nøyaktige plasseringen.

Ann-Lisbeth J. Skjellvik
referent

