Referat fra møte, arbeidsgruppen, 8. november 2021
Til stede: Siw Storø (Teams), Bjørnar Smines, Silje Jakobsen, Baard S. Kristiansen, Harald
Grøtting, Marthe Sund (Teams)
Agenda for møtet:
-

Staus fra hver av deltagerne
Oppdatering av tabell
Annet

Statusrapport
Siw:
Idrettslaget:
- Møte med Fagtrykk angående skilttavler er utsatt på grunn av cov-19. Det betyr at
oppsett av skilt vil skje til våren. Stolper til festing av skilt er bestilt.
- Bjøllivatnet: Entreprenør Fjellheim har fått jobbe, og de er i gang med å utbedre veien
til badeplassen.
- Idrettslaget har vedtatt at de går inn med 30.000,- til spleisen i forbindelse med
reguleringsplanen ved Smines båthavn.
Harald:
- Grendelaget har fått 50.000,- i støtte fra språkrådet i forhold til arbeid med lokale
stedsnavn.
- Det er gjort avtale med grunneiere ved Stortjønna for å lage et forprosjekt, og en
avtale med Statsforvalteren om befaring for å se på muligheten for å restaurere
Stortjønna.
- Reguleringsplan Smines båthavn: Oversikt over det som har kommet inn og utgifter
betalt:
Kilde
Lund grendelag
Spleis.no
VIPPS til grendel.
Lund idrettslag

Sum
30.000,21.750,1 500,30.000,-

Brukt
14.291,1.413,75
26,25
0,00

Rest
15.709,20.336,25
1.473,75
30.000,-

Merknad
Betalt geotek. vurdering
Provisjon/gebyr(42 givere)
Provisjon/gebyr(2 givere)

Dette gir 67.519,- i tilgjengelige midler. Total sum for reguleringsplanen er 150.000,-. Dette
kan gjøre at det er mulig å søke eksterne midler, f.eks midler fra næringsfondet i 2022.
Grendelaget står da som søker. Det opprettes da en arbeidsgruppe bestående av Harald,
Bjørnar og Johan. Harald tar initiativ til å starte prosessen med å søke.
Bjørnar:
Bryggeprosjektet:
- Regnskapet er avsluttet og dette prosjektet er ferdigstilt. Midler fra næringsfondet er
utbetalt og går til fradrag på låneopptak. Ny milepæl nådd!

Bølgebrytere:
- Det pågår en diskusjon rundt dette med sikkerhet, teknologi og miljø for at dette skal
bli et godt prosjekt og en god løsning. Saken ligger nå hos kommunen, så vi avventer
litt.

Reguleringsplan båthavna Smines:
- Dette gjøres i samarbeid med grendelaget, og Harald tar initiativ til å starte en
søknadsprosess på eksterne midler.
Bobilplass (gjengir planer på vegne av Thomas Finnanger)
- Det jobbes med å få på plass en bobiloppstillingsplass ganske nært Lundstua. Det er i
startfasen, og det jobbes opp NAF for et samarbeid. Bjørnar har vært i møte
med/kontakt med NAF for å høre hva de kan være med på og de kan bidra med:
o Planlegging
o Eier / deleier.
Silje:
Skolen:
- Det er lagt asfalt rundt hele bygget, og det gjør at det blir rent og fint rundt.
Fremdriften går sin gang, og vi satser på å bli ferdig til våren 2022.
Videreutvikling Lundstua:
- Vi ser at det er behov for en oppgradering av kjøkkenet, vi trenger mer plass. Vår
prioritering blir derfor større og bedre kjøkken, og andre prosjekter settes litt på vent
inntil dette er ferdig. (Legges inn i tabellen)
Heidi / Frank:
- Har hatt arkeolog på befaring på grunn av et funn i feltet. Funnet ser ikke ut til å være
av verdi, og saken er sendt til sametinget for uttalelse. Om det skulle vise seg at
funnet er av verdi, og man ikke får «rote» i det, vil det bli tatt inn som en del av
prosjektet og gjort litt mer sundt det: informasjon om stedet/funnet osv.
- Feltet skal ut på 2. gangs høringsrunde ganske snart. Det er tegnet inn 17 tomter, men
første trinn er å bygge ut 12 hytter. Man ser også for seg å bygge 2-3 hytter for utleie.
- Det er lagt inn i planen at det bygges båthus ved småbåthavna for utleie på åremål.
Det er en tanke at både hyttefeltet og småbåthavna skal være / inneholde
samlingsplasser.
Vi satser på befaring i feltet på neste møte.

Tabellen
Vi oppdaterer tabellen med informasjon som har komme fem under gjennomgangen.

Annet / generelt
Stolpejakten:
- Det ble spurt litt rundt stolpejakten, som var et samarbeid mellom Namsos kommune,
Lund grendelag og Lund idrettslag.
- Når arbeidet med oppsummering av stolpejakten er ferdig, får en oversikt over
besøket på stolpene i området Lund / Salsnes.
Neste møte:
- Neste møte blir 17. januar kl. 09.30 på Lundstua. Vi legger opp til en befaring på
Harranes hyttefelt sammen med Heidi og Frank.
- Og så skal vi markere milepæl med at prosjektet som startet det hele, båthavna på
Smines, er ferdig og avsluttet. (kake:-))
Takk for flott møte!

Ref.
Baard S. Kristiansen

