Referat fra

: STYREMØTE I BODØ FRILUFTSFORUM

20 april 2015

kl.1900

Sted : Styremøte blir i felleslokale til Stadionparken Borettslag. Innersvingen 21.
Parkering ved B&OI hytta.

Tilstede :
	
  	
  	
  	
  	
  
Saksliste
Sak 27/15

Lisbeth Lunde, , Bjørnar Nystrand, Tor Olsen og Ester-Lovise Kristiansen
	
  Forfall	
  Vara	
  :	
  Terje	
  Cruickshank
Godkjenning av innkalling og dagsorden
OK

Leder

Sak 27/15

Møte Bystyresalen
Møtet er ment å få frem hva de forskjellige politiske partier har på sitt program
før valget om friluftslivet i Bodø
Kontoret på Rådhuset sender invitasjon til politikerne. Vi annonserer i AN.
BFF ordner servering. BFF sender også ut invitasjon til alle lag og foreninger
som kan være aktuelle.

Sak 28/15

Friluftsmesse Bestemorenga
Tor tar kontakt med Øystein Breivik for oppdatering om fremdrift.

Sak 29/15

Reguleringsplan Kjerringøy
Ser grei ut. Ingen kommentarer fra BFF

Sak 30/15

Grønnstrukturplan for Bodø kommune
Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal jobbe med denne innen Bodø
kommune.
Aktivitetskalender Intersport
Bjørnar
Koordinering, Bjørnar jobber videre med saken.

Sak 31/15
Sak 32/15

Parkifisering av Bodøelva
BFF har vært på befaring og har vært med på møte om dette. Bodø kommune
ønsker et område statelig sikret med 100 meter på hver side av Bodøelv.
Hele aksen fra Bodøsjøen til Maskinisten ønsket vernet mot nedbygging av
bygninger eller annet som ødelegger inntrykket av en rolig park.
Med tanke på de tre områdene med driftsbygninger(Nordland KultursenterBodin gård- Vågøynes forsøksstasjon) ligger det her til rette for en del
hestemiljø i tilknytning til området. Da det ønskes en omramming av vernet
område , foreslår BFF at det etableres ridestier på begge sider i grensen
mellom parken og resten av Rønvikjordene.
Et innspill til fremtidig bruk av en del Vågøynes kan være
parsellhager/ridehall/drift i det gamle drivhuset her.

Sak 33/15

Eventuelt
• Tor har vært på årsmøtet for Bjørnøy fyrs venner, de fortsetter arbeidet
med restaurering av bygningene.
• Tilskudd fra BK er på vei, også støtten til Innstranda IL for friluftshelg
på Bestmorenga i juni.
• Mjell sti til stranda meget slitt , går det an å oppgradere denne noe?
• Snauhogst Skiviklia , Tor skriver leserinnlegg om risikoen med tunge
tømmerstokker ligger i ”raus” uten sikring i lekeområdet nært boliger.
Også Signals røde plastrør med kabler i åpen utførelse over
Rønvikfjellet er underlig.
• Medlemsoppdatering. Tor sender ut liste til hele styret for gjennomgang
og ”vervekampanje ” for nye medlemmer.
• Ny hjemmeside, følg linken http://bodofriluftsforum.bodo.kommune.no
Her er det en helt ny side som Terje har vært mester for , meget bra.

Bodø
Tor Olsen
Sekretær

Neste styremøte blir i mai med befaring en aktuell plass, kanskje Saltstraumen /
Tuv/Valnes/Tverlandsmarka/ Misvær.

