Bygdebestyrelsen ordinære møde Atammik-Napasoq 10. juni 2015 06/15 kl. 09.00

Dagsordenspunkter til åbent møde:
Pkt. 01.

Godkendelse af dagsordenspunkter.

Pkt. 02.

Formandens beretning.

Økonomisager
Pkt. 03

Overdækning af fodboldbanen i Atammik.

Pkt. 04

Ansøgning i.f.m. Nationaldagen.

Pkt. 05

Ansøgning om midler til køb af grønlandske produkter ifm. Napasoq´s
150 års jubilæum.

Generelle sager
Pkt. 06.

Prioritering af anlægsønsker for 2016-2019

Pkt. 07

Jagtperioder samt tildeling af rensdyr og moskusokser for 2015 samt for
vinterhalvåret 2016.

Orienteringssager.
Pkt. 08.

Orientering

Pkt. 09.

Evt.

Mødet starter kl. 09.15
Deltagere:
Atassut:
Niels Kristiansen, Atammik
Inuit Ataqatigiit:
Erneeraq Poulsen, Atammik
Siumut:
Tippu Bolatta Jakobsen Poulsen Atammik
Jens Kristiansen Napasoq
Anthon Poulsen Atammik
Fraværende med afbud:
Fraværende uden afbud
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Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden.

Afgørelse
Godkendt.

Pkt. 02 Formandens beretning.

Mandag d. 08. juni er alle foreninger indkaldt til skolen kl.18,30
I.f.m. Nationaldagen skal foreningerne selv arrangere begivenheder

Uge 25 vil der blive afholdt oprydning i juni 15-16-17 i Atammik for alle beboere i
bygden.

Pkt. 03. Overdækning af fodboldbanen i Atammik.
J.nr.22.02.01
Baggrund
Bygdebestyrelsesmedlem Anthon Poulsen har ved en skrivelse fremkommet med
et ønske om overdækning af fodboldbanen i Atammik samt at kanten
istandsættes.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 53 stk. 3 stk.1
Økonomiske og administrative konsekvenser
At materiale til at overdække banen skal bestilles samt at arbejdsledige på
kommunen sørger for overdækning af banen. De skal bruges på Teknisk og miljø
40.000,-kr.+25.000,- i alt 65.000,-kr. kan der i alt søges om. Man må tænke på at
priserne er højere p.t.
Faktiske forhold.
Det er farligt at benytte en almindelig fodboldbane i dag i Atammik, da der er
huller forskellige steder. Gennem hullerne bliver sandet ført ud i åen.
Fodboldbanen har siden 2010 været overdækket. Grunden til at
overdækningsmaterialet bliver blæst væk skyldes også at helikopteren lander på
det. Når at der skal flyves en klient afsted fra sygeplejestationen, bliver der landet
på den.
Administrationens vurdering
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Administrationen mener, at man overfor Betoncentralen skal søge om stenmel til
en pris på 65.000, kr. Kan færdiggøres gennem beskæftigelsesfremmende midler
og ved hjælp af kommunens ansatte. De skal søges derom gennem Teknisk
Forvaltning.
Ligeledes skal Mittarfeqarfiitog tele involveres og at der skal laves en skrivelse om
at landingsbanen skal flyttes.
Konto 1820803501 har p.t. 158.000,-kr
Indstilling:
Administrationens vurderer at konto 1820803501 skal benyttes.
Afgørelse
Flertallet har godkendt det.

Pkt. 04. Ansøgning ifm. Nationaldagen.
Jr.nr.00.10.03
Baggrund
Bygdebestyrelsesformanden Tippu Bolatta og J. Poulsen fremlægger , en
ansøgning om midler til nationaldagen på i alt 4.000,-kr. til for kaffe, te og kager og
grønlandsk mad.
Lovgrundlag
Styrelsesloven §53 stk.1 stk.6 om nationaldag.
Økonomiske og administrative konsekvenser
konto 1820803501 p.t. er indholdet på denne konto 158.000,kr.
Faktiske forhold
Hvert bliver der fra denne konto 18 afsat midler til nationaldagen, tidligere foregik
det fra kulturområdet.
Administrationens vurdering
Administrationen mener, at alle bygderne skal være opmærksomme på det. Da
det kan ses at kun den ene af bygderne der har søgt om det.
Bygdebestyrelserne bør tale om det.
Indstilling:
Fra konto 1820803501 4.000,-kr. skal tilskuddet bevilget. Arrangementet skal foregå i
samarbejde med foreninger.
Afgørelse
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Der skal ligesom sidste år afsættes 6000,0 kr. fra konto 1820803501og 3.500,- kr. fra
konto 1820703501.
Pkt. 05. Ansøgning om midler til køb af grønlandske produkter i.f.m. Napasoq´s 150
års jubilæum.
Jr.nr.03.19
Baggrund
Bydebestyrelsesmedlem Erneeraq Poulsen har sat til dagsordenspunktet ansøgning
om tilskud til køb af grønlandske produkter i.f.m. Napasoq´s 150 års jubilæum på
10.000,-kr.
Lovgrundlag
Styrelsesloven § 53 stk.1 stk. 7 til bygdejubilæum.
Økonomiske og administrative konsekvenser
konto 1820703501 p.t. er beholdningen på153.000,-kr.
Faktiske forhold.
Til efteråret 29.august 2015 vil Napasoq kunne holde 150 års jubilæum, hvorfor der
under afholdelse af bygdebestyrelsesmødet foreslås, at der bør gøres noget for at
købe grønlandsk proviant.
Administrationens vurdering
Administrationen mener at sagen haster samt at man bør være opmærksom på
hvor alle indkøbte varer skal samles henne da de skal kunne være et sikkert sted,
udgiftsordre skal bruges.
Indstilling:
At man godkender administrationens indstilling konto 1820703501
Afgørelse
Godkendt
Generelle sager.
Pkt.06.
Prioritering af anlægsønsker for 2016-2019
Jr.nr.
Baggrund.
Efter afholdelse af fællesmøder i Atammik og Napasoq og særskilt møde i
bygdebestyrelsen er der fremkommet anlægsønsker som er følgende.
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2016
Minihal i Napasoq
Ny kommunekontor i Atammik
Dagplejecenter i Napasoq
Ny brandstation i Atammik
Klubhus i Atammik
Ny kirkegård i Napasoq (2015-2016 igangsat)
2017
Ældre og handicapboliger 6 stk. i Atammik
Udvidelse af værksted samt kran i Napasoq
Ny brandstation i Napasoq
Vejafløb, kabel i Atammik
Udvidelse af minihallen i Atammik
2018
Ældre og handicapboliger Atammik
En bro i bunden af Umiatsialivinnguaq i Atammik
Kajanlæg udvidelse med 10. meter i Atammik
Udvidelse af fodboldbanen mod syd i Napasoq
Asfaltering i Atammik
Oprydning i affaldsmængden i Atammik og Napasoq
2019
Børn og unge værested i Napasoq
Fodboldbane i bunde af Umiatsialivinngauq Atammik
Rækkehuset for unge i Napasoq
Jordarbejde rundt om Qeqertakasik i Atammik
Lovgrundlag
Faktiske forhold
Anlægsønsker fremlægges hvert år i juni og efter vurdering af disse bliver de
indstillet til viderebehandling i kommunalbestyrelsen mhp. økonomisk bevilling.
Administrationens vurdering
Administrationen mener at eftersom der hvert år udpeges 3 vigtigste poster derfor
må blive disse her prioriteret også for 2016.
Indstilling
Bygdebestyrelsen skal drøfte det og videresende behandlingen skriftligt.
Afgørelse
1. Minihal i Napasoq
2. Kommunekontoret i Atammik
3. Dagplejecenter i Napasoq
Ønsker som reserve:1. Ny brandstation i Atammik 2. Klubhus i Atammik
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Pkt. 07.
Jagtperioder samt tildeling af rensdyr og moskusokser for 2015 samt for
vinterhalvåret 2016.
Moskusoksekvoter.
Jr.nr.
Baggrund
Jeg skal hermed for vinterhalvåret 2015 og 2016 fremkomme med forslag til
rensdyrkvote samt moskusoksekvoten som nu sendes til høring. Det er fra
Pinngortitaleriffik foreslået at det ikke skal have ændringer ift. Vinterhalvåret 2014samt 2015, men med hensyn til sikkerheden kan der forekomme stramninger på
området fordi rensdyr og moskusokser ikke har været talt op.
Høringsfristen er 17.juni
Lovgrundlag
Faktiske forhold
Rensdyr
Vedr. alle jagtområder: Erhvervsjagt på rensdyr samt fritidsjagt
starter 01.august og slutter 15.oktober.
Iflg. Ønsker fra Naalakkersuisoq skal Jagtområde 1-4-5-6-7-8 af rensdyr være tildelt
erhvervsjægerne for vinterhalvåret. Biologerne anbefaler at der kun på
jagtområde 8 må frigives jagtsæson af rensdyr.
Moskusokser
Forvaltningsområdet Maniitsoq: Jagtområde 2 den sydlige del i Kangerlussuaq
foreslås lukket for erhvervsjægere samt fritidsjægere og det vil bliver vurderet fra år
til år.
Der skal yderligere til vurdering. Baggrunden for at jagtområde 2 ved
Kangerlussuaq er lukket for erhvervsjægere og fritidsjægere er at man gerne vil
opnå at dyrene vender tilbage til stedet.
Jagtområde 3 for vinteren 2016 så starter vintersæsonen for moskusoksejagt starter
1. januar og kører indtil 10. marts, endvidere vil der være mulighed for
moskusoksejagt for fritidsjægere på Jagtområde 1.
Administrationens vurdering
At bygdebestyrelsen udveksler synspunkter.
Indstilling
Taget til efterretning.
Afgørelse
Indstilling godkendt.

Orienteringssager.
6

Qeqqata Kommunia

Bygdebestyrelsen ordinære møde Atammik-Napasoq 10. juni 2015 06/15 kl. 09.00

Pkt. 08.

Orienteringspunkter.

1. Uge 18 referat fra Atammik
2. Maj. 26. Ini A/S tjenesterejse til Kangaamiut Atammik og Napasoq.
3. Maj. 27 Erhvervsrådets tur til Atammik
4. Arealudpegning af fangstredskabshus i Napasoq.
5. Forretningsgang for bygdebestyrelsen i Qeqqata Kommunia.
6. Bygdebestyrelsesmødet i Atammi k- Napasoq 13. maj 2015 punkter.
7. Borgermøde i Atammik 07. 05.2015
8. Borgermøde i Napasoq 12. 05.2015

Pkt. 09.

evt.

1. Den østlige pontonbro inderst inde i Atammik at det der er ved at bryde
sammen skal kappes over.
2. Det bord som skulle placeres ved salgsboden i Atammik er endnu ikke
ankommet.
3. At vejene bliver istandsat samt at de der ikke er blevet ordnet skal gøres i stand i
Atammik
4. Vejen på den nordlige side for Pilersuisoq skal ordnes i Atammik
5. Fjernelse af indhegning ved legepladserne i Atammik

Mødet slut: kl:11,32
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