Postadresse: c/o Egil Jenssen, Nygårdveien 63,
8120 Nygårdsjøen
Hjemmeside: www.nordfjorden.no
Bankgiro:4609.20.29425

Referat styremøte Nordfjorden lokalutvalg.
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 09.01.2017 klokken 18.30.
Til stede:
Lokalutvalget:
Arnold Knudsen, Bård Arne Nilsen, Rigmor Olsen,
Terje Bårdsen, og Egil Jenssen
Forfall:
Trond Angelsen, Rigmor Arntzen, Bertil Pettersen og Nina Olsen
Tilflyttergruppa:
Forfall:

Inger Lise Abelsen og Monika Andreassen
Geir Olsen

Saker:
17 - 01:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent

17 – 02:

Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 21.11.16:
Kommentar til møtereferatet: Bård Arne Nilsen var med på møtet.
16 – 40: Tilflytterpakke:
Møte 09.01.17: Gaveartikler angitt i liste fra Inndyr Lokalutvalg gjelder iht Håvard Christensen kun for
Inndyr Lokalutvalg.
Foreliggende tilflytterpakke utarbeidet for Nordfjorden, er gjennomgått og forslag til revidert innholdsliste
gjennomgått på møtet og vedlagt referatet.
Aktuelle dokumenter som lag og foreninger, offentlige tjenester, rutehefte etc, oppdateres og legges inn
på hjemmesiden.
Ansvar Terje Bårdsen.
Liste over gaveartikler etc gjennomgås med aktuelle firma, og liste revideres
Ansvar Egil Jenssen
Saken overtas deretter av tilflyttergruppa - gjennomgås og foldere revideres:
16 – 49: 132 kV Overføringslinje Kjelling – Valnesvannet alt.1.
Møte 09.01.17: Kartutsnitt over revidert tracealternativ 1 utdelt på møtet og er vedlagt dette referat .
Saken er tatt opp med Gildeskål kommune v/ ordfører og vi avventer tilbakemelding her
Møte 17.10.16: Det foreligger ingen tilbakemelding – saken etterlyses. Ansv.: Egil Jenssen
Møte 21.11.16: Brev med innsigelse mottatt frå Saura grunneierlag– likelydende brev sendt til
Nordlandsnett AS og Gildeskål kommune .
Møte 09.01.17: Ertenvåg og Okslia Grunnerierlag kontaktes for uttalelse.
Det foreligger ennå ingen tilbakemelding frå Gildeskål kommune – Kommunikasjon og ev møter/ referat
etc mellom Nordlandsnett AS og Gildeskål kommune gjennomgås .
Det avtales møte med rådmann for innsikt i saken og arbeidsopplegg videre. Ansvar Egil Jenssen.
Aktivitetsområde kjelen.
Møte 17.10.16: Møte med grunneier er avholdt. Område med adkomst, som kan disponeres til
vinteraktivitet ble akseptert av grunneier ( vedlagt skisse ). Område for parkering har fleire eiere og
Magne Hansen avklarer aksept for vinterbruk av denne. Eventuell sommerbruk av området må tas opp
med grunneier. Hvem som skal være avtalepartner avklares med idrettslaget - Ansv Monika Andreassen
Møte 01-09.17: Idrettslaget er positiv til og være ansvarlig for prosjektet sammen med Helselaget og
Lokalutvalget. Saken tas opp med Helselaget.
Ansv. Monika Andreassen
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e-jarlje@online.no
Tlf 41507191
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knudsenarnold@gmail.com
97039874
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Opprettelse av hjemmeside:
Møte 09.01.17: Lokallag kan ikke innmeldes i enhetsregisteret – saken her utgår.
Det er skrevet egen avtale med Norlaft AS v/ Rune Olsen for bruk av domenenavnet «nordfjorden.no»
Webhotell er opprettet på Domeneshop etter avtale med Dagh Bårdsen som operatør av hjemmesiden,
og siden er under utarbeidelse med grunnlag i foreliggende materiale før siden ble nedlagt.
Det arbeides videre med opprettese av siden og en mobilvennlig utgave Ansv, Terje Bårdsen.
Opplæring på skype/ storskjerm i neste møte ( mandag 13.02.17 ) ca kl 20.00 . Avtales med Dagh
Bårdsen. – Ansv Terje Bårdsen
Skilting av veier i vårt område:
Kommunal vei mellom Skålsvik og kryss Ertenvåg bør skiltes som forkjørsvei.
Vei mellom bebyggelse Skjelvik og Kummeren har 80 km fartsgrense og bør justeres ned til 50 km
Møte 17.10.16: Kommunal vei mellom kryss Skapsvollen og Svingen ønskes nedregulert til 30 km
fartsgrense. Saken oversendes kommunen .
Møte 21.11.16: Saken er oversendt Gildeskål kommune for saksbehandling mot Fylkeskommune
Statens vegvesen.
Møte 09.01.17: Det foreligger så langt ikke tilbakemelding fra Gildeskål kommune
16 – 51 Organisering av tilflyttergruppa.
Runar Eilertsen er gått ut av gruppa og gruppa må forsterkes.
Møte 09.01.17: Iht årsmøte 2016 sak 6 «Tilflyttergruppa – organisatorisk justering », har nytt styre
fullmakt til organisering av gruppa. Mandat for Tilflyttergruppa er referert i sak 19/06, og revidert
04.05.2006.
Det er ikke angitt særskilte vedtekter for gruppa, eller angitt medlemsstørrelse, valg /rekruttering av
medlemmer, samt valg av leder etc. Disse forhold må avklares.
Saken diskutert på møtet med følgende foreløpig konklusjon:
- Tilflyttergruppa bør bestå som egen adskilt gruppe og med egen leder, egne møter, og med møterett i
lokalutvalget.
- Gruppa bør bestå av min 4 til maks 7 medlemmer.
- Forslag til revidert mandat og vedtekter for gruppa utarbeides.
Forslag til nye medlemmer avklares til neste møte. Ansvar.: Alle medlemmer av tilflyttergruppa og
lokalutvalget.
16 – 58
Veilys
Status på defekte veilys i området sjekkes til neste møte.
Møte 21.11.16: Lys nr 223, 267, 277, 451 og 1090 er ute av drift og er innmeldt til Mesta.
Det avklares (Bjørn Ronny )om hvilke tidligere oppsatte lyspunkt er tatt ned uten å være erstattet ned nye.
Møte 09.01.17: Bjørn Ronny Madsen møtte og leverte kartgrunnlag med angivelse av veilys i kommunal
eie, og hvilke lys som er lagt ut.
Det er gjort skade på ledning til lys 277 og 267. Lys nr 269 har defekt armatur.
Ansvar for utbedring tas opp med kommunen.
Ansv Egil Jenssen
16 - 64 Stand havnedagan – Erfaring og forslag til endring for 2017.
Det må etableres en mer profesjonell stand dersom en skal delta under havnedagan.
Eksisterende materiell og film gjennomgås og nytt opplegg planlegges.
Tilgang til foreliggende film avklares til neste møte : Ansvar Bertil Pettersen.
Møte 21.11.16: Foreliggende presentasjon av Nordfjorden vist på møtet.
Det er ønskelig å få utarbeid en filmpresentasjon av området som kan tas inn på Facebook o.l.
Bjørn Erling og Bjørn Rydmark kontaktes i denne sammenheng.
Ansv.: Terje Bårdsen
Møte 09.01.17: Forslag fra Trond Angelsen om innhold overlevert på møtet.
16 - 68 Kryss fylkesvei 17 – Kjelling.
Krysset ligger på en bakketopp og har dårlig markering / opplysning.
Saken tas opp med Gildeskål kommune for behandling mot veimyndighetene.
Møte 09.01.17: Saken er tatt opp i brev til Statens vegvesen.
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17 - 03 Turløypeprosjekt Gildeskål kommune
Lokalutvalget har følgende forslag til forslag til turløyper :
- Skjelvik – Bonden
- Øyjord - Øyjordvannet ( Arnold Knudsen avklarer med Birger Willumsen)
- Saura – Kjerketøfta
- Saura – Øyjordtind
Forslagene oversendes kommunens prosjektleder Ansv.: Egil Jenssen

17 - 04 Årsmøte 2017
Sted : Nygårdsjøen Oppvekstsenter
Tidspunkt : Tirsdag 21.02.2017 kl 18.30.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning m/valg av dirigent
Valg av dirigent
Valg av to til å underskrive protokoll
Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Innkomne saker : Saker som skal behandles på årsmøte må være mottatt av styreleder innen
12.02.17.
7. Valg
8. Særskilt tema: Orientering fra ordfører og rådmann : Strategi for tilflytting til kommunen målsetning og tiltak.
Enkel bevertning - opplegg avklares med rektor

Ansv.

Egil Jenssen

Egil Jenssen
Referent

NB ! Neste møte er mandag 13.02.17 kl 18.30.
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