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Referat fra styremøte
Onsdag 23. nov. 20fi kl. 19.00-21 .00

Sted: Kattfjord skole

Disse er innkalt til møte:
Anita Winther leder
Steinar Olsen styremedlem
Per Tore Uteng styremedlem
Jorunn Minde sekretær
Oddvar Olsen nestleder
Ørjan Johansen kasserer
Lars Tore Dalsbøe vara Meldt forfall
Grete Moe vara Forfall
Rita Korsberg vara Meldt forfall

Saksliste:
Sak 31/11 Godkienning av innkallingen og referatet fra styremøte 21.10.2011

I nnkaf ling godkjent. Referat fra 24. 1 0.20 1 1 sodkient.
Sak 05t10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862

Fortsatt ingen svar på sendte brev. Lars Tore følser opp saken.
Sak 08/{0 Grustaket i Nordfiord

Veidekke har ikke bestemt seg for hva de skal giøre videre. Anita føloer saken.
Sak 1?10 Manglende mobildekning ved strømstans

Sa(en har ikke vært oppe i Stortingets spørretime. Anita følger saken.
Sak 43/10 Digitalt arkiv for KUL

KU L har fått ny e-postadresse: post@kattfiord utvikli noslao. no
Anita sender info om bruk til øvrig styre.

Sak 09/11 Utviklingslagene fyller 25 år. Lokal markering.
Foreløpig festkomitå for lokaljubileumsmarkering: Per Tore og Ingebjørg. per
Tore finner flere til komiteen og starter planlegging etc. vedrørende markerinq.

Sak 25/11 Velkomstgave til nyinnflyttere/gave til nye barn i bygda
KUL har fått inn nye velkomstgaver. Ør1an, Jorunn, Anita lager oversikt for hver
bygd. Oversikt som skal være klar før iul.

Sak 32/11 Gnr 177 / Bnr 25 Vasstrand, Søknad om endret bruk
Søknad gjelder omdisponering av boligtomt til hyttetomt i regutert felt på
Vasstrand. En av grunnene til at NKU i sin tid godkjente reguleringsplanen var
at det ble satt av 2 boligtomter i det regulerte feltet, for å sikre mulighet for
boligbygging på Vasstrand. KUL er derfor negativ til omdisponering. Anita
sender svar.

Sak 33/11 Eventuelt
l.nformasion
Sak 04/11 Barnehagedekningen. Forslag brev ble lest opp og godkjent for
innsending.

sak 11110 Raudf,ellet. KUL har fått informasjon fra lokale "{eltgåere" om at det
er ryddet greit opp i området etter pilotturbinens havari.

Med vennlig hilsen
Jorunn Minde
Sekretær


