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

REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG 28. SEPTEMBER 2015.
Tilstede: Birger Willumsen, Trond Angelsen, Jan Magnar Madsen,
Bård- Arne Nilsen, Arnold Knudsen og Erna Sundsfjord. Fra
Tilflyttergruppa møtte bare Monica Andreassen. Forfall: Ann Lisbeth
Skjellvik, Rigmor Arntzen og Tomas Nymo.
Sak 15/42:
Det var ingen merknader til innkalling.
Sak 15/43:
Ingen merknader til referatene fra møtene 15.6. og 24.8.
Sak 15/44 Orienteringer:
Økonomien er uforandret siden siste møte. Beholdningen er kr
107.400 + 25.500.
Stedsutvikling Ertenvåg/Nygård. Bård Arne tar kontakt med Tomas
ang. lekeplass i byggefeltet. Har det skjedd noe med disse planene?
Tilflyttergruppa. Aktivitetsdag 6.9. ble holdt som planlagt i
Bjørndalskleiva. Idrettslaget og Helselaget deltok også aktivt. Også
noen fra Barnas Turlag, Inndyr var med. Ca 50 personer møtte opp,
men det var få barnefamilier som kom til tross for fint turvær.
Sak 15/45 Oppfølginger
Hjemmeside/Facebook. Trond kan kontaktes på
trondangesen@yahoo.com når det gjelder tips om stoff som kan
legges på vår hjemmeside/facebook. Trond kan snakke med Tomas
Nymo om det er noe han lurer på. Forslag om også å bruke noen «
gamle bilder» på disse sidene.
Erna og Trond samarbeider om reportasje i Gildeskålavisa om
aktivitetsdagen.
Statutter/retningslinjer for søknader om tilskudd fra LOK.utv.:
Det ble lagt fram følgende forslag:
«Lag og foreninger kan søke om tilskudd, men også enkeltpersoner
som oppfyller følgende retningslinjer:
- Tilskuddet må brukes til tiltak i Nordfjorden og komme flest mulig
som sokner til Nordfjorden til gode.
- Søkere må ha en troverdig plan for tiltaket som pengene skal
brukes til.

- Budsjett skal legges ved søknaden. Regnskap må fremlegges etter
at tiltaket er ferdig.
- Hvis pengene ikke blir brukt til det formålet de var tiltenkt, vil
Lokalutvalget kreve dem tilbakebetalt.»
Kan det endres noe på dette forslaget?
Lokalutvalget ferigbehandler denne saken på neste møte.
Veien videre for Tilflyttergruppa.
Forslag om at det blir avholdt fellesmøter mellom lokalutv. og
tilflyttergr. i tiden framover. Evalueres seinere.
Bård Arne sender mail til Gildeskål kommune om at han nå er
kontaktperson for Tilflyttergruppa.
Monica ser gjennom tilflyttermappene og oppgraderer dem om
nødvendig.
Hva med fotokonkurransen? Innkomne bilder? Birger kontakter
Runar.
Tilflyttergr. har fortsatt ansvar for blomster til nye tilflyttere og gave
til nyfødte.
Sak 15/46 Tilflytterpakke.
Bård Arne kontakter Heidi Meland om tilflytterpakkens innhold. Vi er
positiv til samarbeid mellom lokalutvalgene ang. dette.
Sak 15/47 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
Vi har tidligere foreslått videreutvikling av 3 områder.
1.Videreutvikle Saura folkesti og Nygårdsjøen turløype
2. Ake, ski- og hoppbakke i Kjelen
3. Oppgradering og lysrigg av fotballbanen
Kan beskrivelsen av disse 3 tiltakene gjøres bedre? Vi må gå
gjennom «Plan for idrett og fysisk aktivitet» (side 28) og gi
tilbakemelding til Birger innen 17. oktober.
Vi beholder nr. 1 som 1. prioritet.
Sak 15/48 Brannhydrant Saura kirke
Birger sender brev til Gildeskål kommune med anmodning om å få
ordnet med brannhydrant ved Saura kirke.
Sak 15/49 Eventuelt
Gildeskålavisa etterlyser stoff til avisa. Hva skjer i vårt område?
Trond vil i samarbeid med Inger Lise Abelsen få laget artikler om noe
av det som skjer i Nordfjorden. ( f.eks.Hallen i Ertenvåg, asfaltering)
Flyktninger i Gildeskål
Kan andre deler av Gildeskål enn Inndyr brukes til bosetting av
flyktninger for å unngå kulturkollisjoner?
Kan Gildeskål kommune ta imot noen av de nye flyktningene som
kommer til landet?
Møtet slutt.

Neste møte: tirsdag 3. november kl 18.30.

Referent: Erna Sundsfjord

