Nordfjorden Lokalutvalg
Innkalling til styremøte tirsdag 10.11.2020. Kl 18.30
Referat styremøte Nordfjorden Lokalutvalg
Sted: Nygårdsjøen oppvekstsenter
Tid: 10.11.2020 kl. 18.30
Tilstede i Lokalutvalget: Karl-Arne Hustad, Arnold Knutsen, Bjørn Ronny Madsen,
Grete Steinmo, Per-Arnt Angelsen, Jarl Skille og Ellinor Olsen.
Saker:
20 – 36:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent.

20 – 37:

Referent Ellinor Olsen.

20 – 38:

Sentralisering av ungdomsskolen i Nordfjorden.
I følge ordføreren, er det ikke snakk om nedleggelse av ungdomsskolen. Vi
skal ikke gjøre noe spesielt nå, men vi følger med på saken og er klare til å trå
til igjen om det skulle bli nødvendig.

20 – 39:

Bolystfond. Både lag, foreninger og privatpersoner kan søke om midler
gjennom Bolystfondet. Man må ha et regnskap å vise til når man søker.
Bolystfondet skal være for trivsel i fellesskapet.

20 – 40:

Tomter til boliger på Nygårdsjøen og eventuelt andre steder i Nordfjorden. Jarl
Skille skulle ha et møte med Grunneierlaget, men møtet ble avlyst.
Lokalutvalget skal sende skriv til Grunneierlagene på Nygårdsjøen for å høre
om de har tomter tilgjengelig, og få en liste over hvem som har og hvor det er.
Dette i forbindelse av promotering av Nordfjorden for å få folk til å ønske å
bygge og bo her.

20 – 41:

Tilflytting til Nordfjorden. Det skal lages en liten gruppe som skal se nærmere
på hvordan vi skal markedsføre Nordfjorden. Det skal lages en film over
områdene og vise til alt det Nordfjorden har å by på, i håp om å få folk til å
ønske å flytte hit. Tilflyttergruppa må involvere seg i dette. Jarl Skille skal
prøve å få i gang gruppen som skal jobbe med dette.
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20 – 42:

Karl Arne Hustad har vært i kontakt med kommunen angående å få reklamert
for leilighetene på Nygårdsjøen på nettsidene til Gildeskål kommune, men
ingenting har skjedd ennå. Kommunen må engasjere seg mer på områdene
utenfor Inndyr for å få tilflytting.

20 – 43:

Invitasjon av lokalutvalgene til Nygårdsjøen i 2021.
Vi skal ta kontakt med en del av de aktørene som vil være aktuelle å få besøke,
eventuelt at de kan komme å ha foredrag for oss. Mulighet for å leie
ungdomshuset på Nygårdsjøen til samlingen.

20 – 44:

Årsmøte. Det er kommet noen forslag på aktuelle representanter til styret.
Valgkomiteen skal informeres. Fra 2021 skal det også inn en
ungdomsrepresentant.

20 – 45:

Eventuelt.
Hjertestarteren som står på eldresenteret skal flyttes til butikken. Dette er
allerede avklart med butikksjefen Martin Gåsland. Bjørn Ronny Madsen skal
bestille skap til hjertestarteren slik at det kan stå ute.
Det har vært etterlyst kurs i forbindelse med hjertestarteren, men for tiden
kjøres det ingen kurs pga Covid-19.
Listen om bredbånd som henger på butikken, har over 30 interessenter. Vi skal
la den henge en stund til før vi går videre med det.
Tidligere i høst var Veidekke og saget ned en del busker langs veien på
Nygårdsjøen. De har ikke ryddet opp etter seg. Ikke bra med alle grenene som
blir blåst ut i veibanen når det er vind.
Dårlig med veilys de fleste plasser i Nordfjorden. Kommunale veilys blir ikke
vedlikeholdt. Lokalutvalget skal sende en mail til kommunen og be dem om å
ta vedlikeholdet slik at det kan bli litt bedre lys langs veiene.

Leder
Karl Arne Hustad
karl_a_hustad@hotmail.com
Tlf. 992 566 82

Kasserer
Arnold Knudsen
knudsenarnold@gmail.com
970 39874

Referent
Ellinor Olsen
elli.olsen@yahoo.no
90042557
Side

2

Styremedlem
Bjørn Ronny Madsen
madsen.jobb.privat@gmail.com
411 013 14

Styremedlem
Grete Steinmo
gretes8@hotmail.com
917 67 326

