REFERAT FRA STYRENØTE 25. JANUAR 2016
Tilstede: Jan Magnar Madsen, Trond Angelsen, Rigmor Arntzen, Bård Arne
Nilsen, Birger Willumsen, Arnold Knudsen, Erna Sundsfjord. Fra tilflyttergruppa
møtte Runar Eilertsen. Monica Andreassen har meldt forfall.
Sak 1/2016 : Ingen innvending til møteinnkalling
Sak 2/2016: Referat fra møtet 14.12.-15 ble godkjent uten endringer.
Sak 3/2016: Orienteringer
Runar hadde ikke noe nytt å fortelle om arbeide i Tilflyttergruppa.
Sak 4/2016: Oppfølgingssaker :
Fotokonkurransen. Det kom inn 2 bidrag til konkurransen innen fristens utløp i
15.12.15. fristen er forlenget til 1. februar 2016. Runar kontakter resten av
gruppen mht. hva de skal gjøre videre.
Tilflytterpakke – samarbeid med Inndyr lu. Ingen som var til stede kunne gi
noen orientering. Saken følges opp på neste møte.
Hjemmesiden - Vi legger ut høringsuttalelser, referat fra møter o.l. Stoffet
arkiveres etter 12 måneder. Runar gir Trond hjelp med dette dersom det
trenges.
Stedsutvikling – ake-/skibakke i Kjelen. Birger har snakket med grunneier
Magne Hansen som i utgangpunktet er positiv til ideen. Kanskje også en
grillhytte der ? Magne ønsker å bli holdt løpende orientert om saken. Vi
avventer tilbakemelding fra Inger Lise om hennes orientering om saken på
lørdagskafe 23/1.
Birger har kontaktet valgkomiteen (Herdis Johansen, Lill Jorunn Madsen og
Trygve Breivik)
Sak 5/2016: Møte mellom lokalutvalg og kommune.
Vi avventer svar på når et slikt møte kan finne sted .
Sak 6/2016: ÅRSMØTE blir mandag 7. mars kl 18.30 på Nygårdsjøen Oppvekstsenter.
Ordfører og rådmann deltar med innlegg. Ungdomskolen tar seg av
bevertning. Vi håper på ca 80 stk til møtet. Det er enighet om agendaen for
årsmøtet, denne legges ut på hjemmesiden vår. Runar tar seg av lydanlegget
til møtet.
Tilføyelse til årsmelding om stand under havnedagan. Styret ønsker også en
delrapport fra Tilflyttergruppa. (har de f.eks. synspunkter på forslag om felles
tilflytterpakke?) I regnskapet gjøres det to små tilføyelser.
Sak 7/2016:

Eventuelt
Jan Magnar får dekket utgifter til beising av gapahuk i havna.
Trond har sendt brev til Coop Nordland hvor han påpeker at vår Coop-butikk
er svært upraktisk. Han fikk positivt svar hvor de sier at butikken går godt, og
at de arbeider med saken.
Møte avsluttet.

NESTE MØTE: MANDAG 15. FEBRUAR KL 18.30
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