REFERAT STYREMØTE BYGDALAGET
16.11.2011 KL 20, HOS BJØRN.

Styret pluss vara var innkalla.
Desse møtte : Hege, Bente, Bjørn, Bård og Marianne.
Sak 18/11 : Godkjenning av innkalling og referat
Sak 19/11 : Folk i alle hus
Dette gjeld kun småbruk.
Nå har kommunen sendt brev til alle dei har på lista.
Sak 20/11 : Uttale til Verneområde, brev frå Hogne Frydenlund.
Det deles ut midler til prosjekt innenfor verneområdet, frist 22.nov
Forslag fra styret: Kanndalen er stoppested for utfart til
verneområdet, og andre turister
Hva med å restaurere infoskiltet som står på Gaddhauan,
oppdatere oppslag, og kanskje hatt toalettforhold desse kunne
benytte? Bård tar på seg å formulere en søknad.
SAK 21/11 : Fest/takkemiddag for Kurt Asle
Ordfører og Kavli Moen Gård er positive.
Venter nå på en dato som kan passe Kurt Asle i februar 2012.
Sak 22/11 : Bygdamøte 6.12.2011.
Foreløpig sakliste:
•
Molde og Romsdal kai vil komme og orientere om cruisebåtkai
i Eresfjord
•
Ordfører orienterer om tomtesituasjonen
•
Turid L. Øverås tar for seg Sira gamle skule, utsettelse
•
Vegard Øverås Lied, framdriftsplan for Coop Eresfjord
•
Bygdalaget : resultater fra brukerundersøkelsen and Coopen

Ref sak 17/11 : Brukerundersøkelsen Coopen
Hege har gått gjennom de 71 besvarelsene fra Eresfjord og
Eikesdal. Har ennå att litt arbeid med statistikken før det legges
fram.
Ref sak 11/11 : Sira gamle skule, nytt samarbeid
Coop Eresfjord har trekt seg ut av dette prosjektet.
Det har vært et møte mellom bygdalaget, Turid L. Øverås
(kulturkonsulent), Vegard Ø. Lied (Coop) og Håkon Nauste
(skytterlaget).
Ref sak 13/11 : Status tomter
Så langt ser det positivt ut for utlegging av tomter på Jan Haram
sitt område. (fylket)
Ref sak 14/11 : Bygdemobiliseringmidler
Foreløpig har vi ikke noen konkrete gode saker å søke på. Ønsker
fortsatt å samarbeide med Idrettslaget, og de har litt mer jobb å
gjøre før det kan lages kostnadsoverslag.
Eventuelt:
• Forberede årsmøte i mars, varsle valgkomite: Tanja Ydsti,
Vegard Ø. Lied og Jan Petter Angvik. På valg: Leder og
styremedlem
• Forslag til 6470 t-skjorte
Marianne

