Mulighetsteam Lund/Smines
Agenda, møte med Visit Namdalen, 28.4.2022 kl. 9-13, Lund
Agenda:


Befaring



Status fra hver av deltakerne



Gjennomgang av tabell



Visit Namdalen v/Bente Snildal; muligheter og veien videre for grenda?



Hvilket gjensidig utbytte ser vi for oss? Kan vi se på hele strekningen fra

Namsos til Lund???

Stikkord fra møte 14.3:
Avtalt nytt møte med Bente Snildal; 28. april, 09.00 – 13.00.
-

Informasjon og hvilke muligheter som er på Lund / Smines. Viktig å se på
mulighetene; fornminnestien er allerede inne i boka til Visit-Namdalen.

-

Kan det være viktig for Visit Namdalen å se på flere områder, da strekningen Namsos
– Lund; Vemundvik, Jøa, Salsnes osv. Kan denne strekningen gjøres til en slags
attraksjon, noe mer enn bare en veibit fra Namsos til Lund.

-

Kan vi koble på flere, som f.eks. tretopphytta i Breksillan?

-

Det blir stolpejakt i år også, kanskje skal det være en stolpe på Hotell skolestua?

Referat:
Datoer for politiske møter i mai:
Eldreråd: 3.5 kl. 09.30 Namdalshagen
Ungdomsråd: 3.5 kl. 09.30 Namdalshagen
Planutvalg: 4.5 kl. 08.30 Namdalshagen
Folk: 5.5 kl. 08.30 Namdalshagen
Formannskap: 10.5 kl. 12.00 Namdalshagen
Kommunestyre: 19.5 kl. 09.00 NTE Arena

Vi i teamet prøver å stille til kommunestyremøtet den 19.5 som starter kl 9 i NTE Arena. Det
er forespurt fra vår side om vi får lov til å komme og presentere. Det skal vurderes av
ordfører. Elin gir beskjed når avklaring foreligger.
Vi fikk se det nye hotellet, stor begeistring!
Vi dro og så på hyttefeltet som er under planlegging (Frank og Heidi), stor begeistring!
Vi dro til Lundstua og fikk servering. Harald og resten presenterte tiltak og prosjekter for
Bente Snildal/Visit Namdal som var med hele dagen. Bente uttrykte stor begeistring også. Vil
jobbe mer med enkeltprosjekter og aktørene i tiden framover. Vi må huske hva Visit Namdal
kan bidra med og utnytte potensialet! Gjelder for alle.
Bente presenterte Visit Namdal.
Elin undersøker om presentasjonene fra møtet kan utveksles.
Nytt møte før sommeren.

Namsos, 290422

