Referat fra : STYREMØTE I BODØ FRILUFTSFORUM
Torsdag 16 januar 2014 kl.1900
Sted : Naustet til Tor i Skivika (første store naust på Fylkesveisia)
Tilstede :
Lisbeth Lunde, Ester-Lousie Kristiansen, Bjørnar Nystrand og Tor Olsen.
Varamedlem	
  :	
  	
  	
  Terje	
  Cruickshank
Saksliste
Ansvar
Sak 1/14

Godkjenning av referat fra forrige møte

Sak 2/14
Sak 3/14

Godkjenning av innkalling og dagsorden
”
Søknad midler 2014
”
Sekretær har søkt om nye midler for 2014. Da med tanke på befaring
i Tronhjemsmarka og Oslomarka for noen fra styret.

!

Sak 4/14

!

Sak 5/14

!

Sak 6/14

Sak 7/14

Sak 8/14

Sak 9/14

Sykkelløype Stordalen
Styret har ingen innvendinger mot planen.

Leder OK
OK

”

Områderegulering Mørkvedbukta Allmøte 27/1 >10/2
”
Tor tar kontakt med båtforeningen her om det er interesse for nytt båtutsett
som lå i avtalen for å kunne benytte området til næring.
Frist for innspill 10-02.2014
Venneforening for Bjørnøy Fyr, allmøte april
”
Lisbeth lager invitasjon til allmøte i byen i regi av BFF. Avtaler med Tor Wenberg
nøyaktig dato. Annonse i AN pluss forhåndsomtale.

!

Allmøte Bodømarka- regler/grenser
”
Møte med konsulent fra Oslomarka 24 januar . Tor møter.
Allmøte torsdag 13 eller 20 mars . Sted Folkets Hus eller Bystyresalen.
Annonse og forhåndsomtale. Arrangør BFF.
Deltagere : Politikere, administrasjonen, grunneiere, foreninger og organisasjoner
i Bodø. Belyse brukerkonflikter i marka.
Etterlyse en helhetlig plan over markagrenser og lovregler i :
Bodømarka,
Tverlandsmarka, Norsia, Kjerringøy samt Skjerstad.
Ønske om oppgradering av markaområder til Friluft klasse A.

!

Befaring Oslomarka - Tronhjemsmarka
”
Om det innvilges midler for 2014 bør noen fra styret dra på en befaring .

!

Sak10/14

Områderegulering Hunstad sør del 1 > 16/1
”
Dette har vi uttalt oss om tidligere, ingen ytterligere innspill.
Områderegulering Geitvågen > 9/2
”
Innspill er at kyststien som er planlagt fra Bremnes til Kløkstad må inngå i planen.
Frist 9 februar 2014.

Sak 11/14

Eventuelt

Ved ny plan for flyplass ønskes en kyststi rundt flyplass som binder sammen
kyststi i Bodøsjøen med havnepromenaden i byen.
Bodø 20.01.14
Tor Olsen
Sekretær

Nytt styremøte 24 februar 2014 kl. 1900.

