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

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 03.11.2015 klokken 18.30.
Til stede: Fra styret: Birger Willumsen, Arnold Knudsen, Jan Magnar Madsen, Trond
Angelsen og Ann-Lisbeth J. Skjellvik, Bård Arne Nilsen, Fra tilflyttergruppa: Berit
Knudsen, Monika Andreassen, Geir Olsen og Inger Lise Abelsen
Forfall: Tomas Nymo, Erna Sundsfjord, Rigmor Arntzen,
Saker:
15 – 51:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent.

15 – 52:

Godkjenning av referat fra møte 28.9.15
Referat fra møte 28.9. godkjent.

15 – 53 :

Orienteringer.
Økonomi:
Lokalutvalget disponerer: som forrige møte.
Tilflyttergruppa disponere: som forrige møte.
Nytt fra tilflyttergruppa: Berit
Det er for tiden liten aktivitet i gruppa. Kan det være aktuelt å slå sammen lokalutvalget og
tilflyttergruppa?
Dette er noe vi må tenke gjennom før årsmøte.
Ertenvåg hamn – tilkjøring av masser – kva skjer? (Jan Magnar/Arnold)
Skanse har kjøpt et stort område i havna som skal fylles ut. Her skal det bygges naust og
flytebrygge. Området er nå klart for utbygging. Veldig positivt at det skjer noe i rundt dette
området i havna.

15 – 54:

Oppfølging av saker fra forrige møte:
Nytt fra Gruppa stedsutvikling Ertenvåg(Tomas)
Det opplyst at det mangler penger. Det skal være sendt mail til LU hvor det er søkt om
penger, men mailen har ikke kommer frem. Dette ordnes opp i.

Tilflytterpakken: (Bård-Arne
Monika hadde sett litt på det vi har i tilflytermappa og mente den burde gjennomgås,
muligens skrives om og eventuelt legges ut på hjemmesiden.
Bård-Arne har vært i kontakt med Heidi Meland og fått oversikt over hva de har.
Tilflyttergruppa med Bård-Arne jobber videre med saken. Viktig å få frem kostnadene også.

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)
Trond får lagt ut møtereferater på hjemmesiden men får ikke oppdatere siden. Han tar
kontakt med Tomas, evn Runar for å få hjelp. Det gis tilbakemelding til Birger.
Vi må få lagt ut kriterier og dato for fotokonkurransen 2015.

Retningslinjer for tilskudd fra LU(Birger/Arnold)
Retningslinjene for å søke om tilskudd fra LU ble godkjent og vedtatt.
Retningslinjene legges ut på hjemmesiden til LU.
Kommunal plan idrett og fysisk aktivitet – innspill orienteringer: (Birger)
LU har sendt brev/uttalelse til kommunen.
Brannhydrant Saura kirke (Birger)
LU har vært i kontakt med kommunen om montering av brannhydrant ved kirken. I
siste brev som vi fikk fra kommunen er vi usikre på hvem gjør hva. LU sender nytt
brev til kommunen hvor vi ber om noen avklaringer.
Gildeskålavisa(Trond/Inger- Lise)
Vi bør fortsette å holde kontakten med lokalavisen. Gi tips om saker og gjerne sende
inn egne bidrag. Tilflyttergruppa følger opp dette.

15– 55:

Søknad fra Saura kirkes venner om midler til restaurering av østveggen med
montering av blyglassvindu:
Dette vinduet ble stengt en gang på 50 tallet på grunn av at det ikke var tett/trekk.
LU syns det er positivt at vinduet skal komme til sin rett igjen og bevilger kr 10 000,til dette prosjektet. I tråd med retningslinjene for tilskudd, ber LU om budsjett for
prosjektet.

15 – 56 :

Nedleggelse av Gildeskål Sparebanks filial i Ertenvår og bensinstasjonen
LU skriver brev til Sjøfossen Næringsutvikling, politiske organisasjoner og kommunen
og gjør de oppmerksom på hva som skjer. Både banken og bensinstasjonen har tor
betydning for lokalbefolkningen. Dette bør også ses i sammenheng med at tilflyttergruppa jobber med å få nye folk til å bosette seg i Nordfjorden.

15 – 57 :

Eventuelt:
Neste møte mandag 30.11. kl 18.30 på oppvekstsentret.

Ann-Lisbeth J. Skjellvik
referent

