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

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 15.06.2015 klokken 18.30.
Til stede: Birger Willumsen, Arnold Knudsen, Erna Sundsfjord, Rigmor Arntzen, Jan Magnar
Madsen, Trond Angelsen og Ann-Lisbeth J. Skjellvik
Forfall: Tomas Nymo og Bård Arne Nilsen
Saker:
15 – 32:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent enstemmig.

15 – 33:

Godkjenning av referat fra møte 20.4.15
Vedtak: Referat fra møte 20.4. 2015 godkjent enstemmig.

15 – 34 :

Orienteringer.
Økonomi:
Lokalutvalget disponerer pr. 15. juni kr. 114 000,Tilflyttergruppa disponerer pr. 15.juni kr. 25 000,Nytt fra tilflyttergruppa:
Referatene fra møtene i tilflyttergruppa tas til orientering.
Tilflyttergruppa sliter med å få rekruttert nye inn i gruppa. Leder mangler.Tenk på om en løsning kan
være at gruppen holder opp en stund og at en av det sittende i styret trer inn i styret i LU.
Nytt fra Gruppa stedsutvikling Ertenvåg:
Saken utsettes.
.
Tilbakemelding tilskudd rusfritt arrangement 16. mai.
Arrangørene har sendt ut takke brev til de som sponset arrangementet. Mange unge som var med i år.
Tilbakemelding fra Statens vegvesen ang forsøpling langs fv. 17.
Lokalutvalget har fått brev fra Statens vegvesen hvor de ber oss ta kontakt med kommunen. Jan Magnar
undersøker hvordan hyttene på Skaugvold løser søppelproblemet. Birger skrivet nytt brev til Gildeskål
kommune.

15 – 35:

Oppfølging av saker fra forrige møte.
Hjemmeside – facebookside
Trond legger inn det stoffet han får til lokalutvalget.
Vi må undersøke hvem som har ansvaret for hva som blir lagt ut på facebook.
Vedtak: Trond jobber videre med denne saken.

Bruk av penger på bok, hvilke kriterier ligger til grunn for tildeling av midler.

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

Vedtak: Arnold tenker på forslag til vedtekter / statutter angående søknader for tildeling av midler
fra LU.

15– 36:

Søknad fra Nordfjorden idrettslag til videreutvikling av turstiprosjektet.
Dette er et fint prosjekt som videreføres.
Vedtak: Lokalutvalget innvilger kr. 7000,- til prosjektet. Erna ordner med pengene.
Godt bra jobba idrettslaget.

15 – 37:

Oppfølging folkemøte Fortettet omsorg og service – innspill før kommuneStyrebehandlingen:
Lokalutvalget gir innspill til kommunen om følgende.
Bedre dokumentasjon på økonomisk effekt ved f.eks nedleggelse av eldresentrene.
Større fokus på tilflytting. Viktig for kommunens økonomi.
Hva kan gjøres for å få ned sykefraværet i Gildeskål kommune.
Vedta: Birger skriver brev til kommunen hvor ovenfor nevnte punkter utdypes.

15 – 38:

Eventuelt:
Pakke for tilflyttere
Heidi Meland har vært i kontakt med lokalutvalgene i kommunen for å høre om de er
Interessert i være med på å videreutvikle pakken som gis til nye tilflyttere i kommunen.
Jan Magnar skal snakke med Heidi om dette er en videreføring av et hefte som ble laget
for noen år siden.
Pendlerbuss
Birger orienterte om at det er blåst nytt liv i pendlerbussen.I forbindelse med prosjekt «Knutepunkt
Tverlandet», vurderer Nordland fylkeskommune og Bodø kommune å legge om traseene for busser som
kommer fra områder sør for bommen ved Godøystraumen. Det er udekte behov på Valnes og Fjell med
buss inn til byen. Er det mulig for Nygårdsjøen/Kjøpstad å koble seg på en slik rute?
Birger skriver brev til kommunen og ber de følge opp denne saken. Det vil ikke bli tatt noen avgjørelse før
sommeren.
Kommuneplanen
ROS-analysen som er utarbeidet i forbindelse med Saura-prosjektet er for enkel kontra
f.eks. to hytter på Kjelling. Positivt at Lus forslag vedrørende Ertenvåg havn og sykkelstien på
Nygårdsjøen er kommet med. Lokalutvalget vil be om å få høringsfristen for kommuneplanen utsatt til
etter valget.
Vegkrysset ved Best-stasjonen
Her har det vært snakk om å få opp en infotavle + div. andre tiltak. Fra kommunen vil Petter Kjærnes følge
opp saken.
Spørsmål til politikerne i Gildeskål
Heidi Meland har bedt lokalutvalget om å utforme noen spørsmål som skal stilles
lokale politikere i kommunen gjennom Gildeskålavisa.
Trond, Rigmor og Erna ordner dette.
Havna
Her er det snakk om mulig ny etablering med flytebrygge/båter.

Ann-Lisbeth J. Skjellvik
referent

