Nordfjorden Lokalutvalg
Innkalling til styremøte Tirsdag 08.12.2020. Kl 18.30
Referat styremøte Nordfjorden Lokalutvalg
Sted: Coop Marked Nygårdsjøen, 2.etg.
Tid: 08.12.2020 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 – 46:

Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent.

20 – 47:

Referent Ellinor Olsen.

20 – 48:

På årsmøtet skal det velges representanter til styret. Arnold Knutsen ønsker
ikke å utale seg om han ønsker å ta gjenvalg.
Sverre Willumsen og Ellinor Olsen, er villig til å sitte videre i styret.
Karl-Arne Hustad som er leder, kan ikke sitte som leder lenger av private
grunner. Om ønske er han villig til å være med videre som styremedlem eller
vara hvis det ønskes.

20 – 49:

Distribuering av koronabrev. Så langt, har Lokalutvalget stilt opp og kjørt ut
brevene til innbyggerne i Nordfjorden. Da vi ikke vet hvem som egentlig
trenger denne informasjonen, er det en mulighet for at noen ikke får den
informasjonen de trenger. Lokalutvalgets oppgave er ikke å være postbud.
Kommunen er fremdeles privilegert med landpostbud, og de fleste som kjører
her i kommunen, kjenner til de som bor her og vet mer om hvem som kan
trenge å få disse brevene. Et annet alternativ er å sende brevene med
hjemmetjenesten, som er hjemme hos en del av de som trenger informasjonen.
For å minske utgiftene på dette, burde kommunen sende ut brevene på mail til
de som har, og de andre som trenger, kan få det sendt som brev.

20 – 50:

Friluftsaktiviteter på Nygårdsjøen, hva er ferdigstilt og hva jobbes det med.
Karl Arne Hustad har vært i kontakt med Bjørn Myrvoll og blitt informert.
Ballbingen skal være ferdig i løpet av 2020. Oppføring av gapahuk er ferdig.

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

Styremedlem
Grete Steinmo
gretes8@hotmail.com
917 67 326

Det som skal prioriteres, er oppgradering av fotballbanen og lysrigg ved
Nygårdsjøen Oppvekstsenter, Nordfjorden Idrettslag. Skal bli ferdig med det til
2021-2022. Så er det ake-, ski- og hoppbakke, Kjelen, Nygårdsjøen. Det er
også Nordfjorden Idrettslag. Skal ferdigstilles 2021-2022. Det skal opprettes en
gruppe som skal jobbe med dette.
20 – 51:

Det jobbes med å få i gang gruppen som skal lage reklamefilm om
Nordfjorden, og starte filming. Jarl Skille har ansvaret. Det må planlegges mer
og hente inn tillatelse til å filme på de stedene hvor det trengs. Det planlegges
møte før jul.

20 – 52:

Hjertestarteren på Nygårdsjøen står fremdeles på eldresenteret, men skal flyttes
til Coop Marked Nygårdsjøen når skapet er kommet. Det er bestilt. Det er også
avklart hvor den skal henge og hva som må gjøres for å få den i drift. Siden det
er blitt etterspurt hvor hjertestarteren befinner seg, skal det settes opp beskjed
på butikken om at den befinner seg på eldresenteret, og hvor den blir flyttet
etterhvert. Skal også legge ut beskjed på nettsiden til Nordfjorden.
9 volts batteriet som er i hjertestarteren må byttes en gang i året. Vi ønsker å få
til en fast ordning, at det byttes før årsmøtet. Da vil det være enklere for alle å
huske når det skal gjøres og faktisk få det gjort.

20 – 53:

Når det gjelder bredbånd på Nygårdsjøen, tar Karl Arne Hustad med seg
interesselisten som har hengt på Coop Marked Nygårdsjøen, og tar kontakt
med diverse leverandører av bredbånd for å få tilbud.

20 – 54:

Eventuelt:
For å få folk til å flytte til Nordfjorden, er det behov for plass å bo, som tomter
for å bygge, men kommunen gjør det ikke enkelt for de som ønsker å kjøpe
tomt og bygge. Kommunen bør endre på behandlingen av slike saker, være på
tilbudssiden og jobbe for tilflytting, ikke bare på Inndyr, men også i
utkantstrøkene av kommunen. Får vi økt befolkningen i Nordfjorden, vil det
også være bra for kommunen.
Per dags dato står det på kommunen sin hjemmeside at det er bare 1 tomt på
Nygårdsjøen, hvor det tidligere i vår var 5 tomter. Hva har skjedd med de
resterende 4?
Hva er satsningsområdet i Nordfjorden? Kan ordføreren svare på det?
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