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Dagsorden for det åbne møde: 

Punkt. 01. Godkendelse af dagsorden. 

Punkt. 02.  Formandens beretning. 

 

Økonomisager 

Punkt. 03. Anskaffelse af en ny vaskemaskine i Atammik´s servicehus.  

Punkt. 04.  Renovering af gulvene og døren i skindsystuen i Atammik´s servicehus 

 

Orienteringssager. 

Punkt. 05. Orienteringer 

Punkt. 06. Eventuelt. 
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Mødet starter kl.  
Deltagere: 

Atassut: 
Niels Kristiansen Atammik 
 
Inuit Ataqatigiit. 
Erneeraq Poulsen Atammik 
 
Siumut: 
Tippu Bolatta Jakobsen Poulsen Atammik 
Jens Kristiansen Napasoq 
 
Fraværende med afbud: 
Anthon Poulsen (Siumut)Atammik 
 
Fraværende uden afbud: 
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Punkt. 01  Godkendelse af dagsorden. 

Afgørelse 
 
Godkendt. 
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Punkt. 02 Formandens beretning. 

Svar til det kommende møde i maj.  Da Anthon Poulsen har været til lægekonsultation skal der 
holdes ekstraordinærmøde, når han kommer tilbage imorgen 17.03.2016 kl 09.00. 
 
Afgørelse. 
 
Taget til efterretning. 
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Punkt. 03. Anskaffelse af en ny vaskemaskine i Atammik´s servicehus.  
J. nr. 34.03 
 
Baggrund 
Formanden for bygdebestyrelsen Tippu-Bolatta J Poulsen har fremsat har fremsat forslaget til 
dagsordenen vedrørende anskaffelse af en ny vaskemaskine, der skal erstatte den anden 
vaskemaskine som er ødelagt. Anskaffelsen vil koste 42.500 kr. inkl. transport, og hun indstiller at 
udgiften skal dækkes fra konto 1820803501. 
 
Regelgrundlag 
Styrelseslovens § 53 stk. 3 stk.3 vaskeri. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Hvis der betales fra Konto 18 den 09.03.2016, det indestående er på 179.000,-kr.  
 
Faktiske forhold 
Den anden vaskemaskine i servicehuset gik itu lige før jul, og før det gik tørretumbleren også i 
stykker som ellers skulle betales i 2015, men da fakturaen blev modtaget sent blev tørretumbleren 
betalt i 2016, og på grund af det kom der komplikationer til betalingen af vaskemaskinen i 2016.  
Vaskeriet bliver godt benyttet af borgerne, men nu da der kun er en vaskemaskine er der flere, der 
venter.  
 
Administrationens vurdering 
Administrationen mener, at  konto 1820803501 kan bruges til betalingen.  
 
Indstilling  
Der henvises til administrationens vurdering.  
 
Afgørelse 
 
Godkendt 
 
Bilag: tilbudsnummer 92010211 Maniitsoq Elservice 
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Pkt.04. Renovering af gulvene og døren i skindsystuen i Atammik´s servicehus.  
Jr.nr.67.05 
 
Baggrund 
Formanden for bygdebestyrelsen Tippu-Bolatta J Poulsen har fremsat har fremsat forslaget til 
dagsordenen vedrørende om gulvet i skindsystuen i Atammik´s servicehus er meget forringet, og at 
den yderste dør og væggen omkring det, ikke er isoleret nok om vinteren og at det slet ikke er sundt 
for personalet.  
 
 
Regelgrundlag. 
Styrelseslovens §53 stk.3 stk 1 Mindre istandsættelser og vedligholdelse af de offentliges udstyr. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Hvis udgifterne er høje kan det sættes på ønskelisten til anlægsopgaver, hvis ikke kan konto 18 
bruges, konto 18 har 179.000,-kr. stående den 09.03.2016. 
 
Faktiske forhold 
Baderummet i servicehuset blev renoveret i 2013, skindsystuens gulv er aldrig blevet renoveret. Nu 
er der kommet revner og vandet hober sig op gennem sprækkerne, og det er meget sandsynligt at 
træet kan være skadet af vandet. Det er ikke sundt for personalet, der bliver lavet vådbehandling af 
nye skind som skal tørres og sælges.   
 
Administrationens vurdering 
Administrationen mener at man er nød til at samarbejde med området for teknik til undersøgelse.   
 
Indstilling 
Se administrationens vurdering. 
 
Afgørelse 
 
Administrationens vurdering godkendes. 
 
Bilag: brev 29.02.2016 og 18.02.2016 
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Orienteringer 
 
Pkt.05. Orienteringer 
Månedsrapport Februar 2016 /Atammik 
Månedsrapport Januar 2016 / Napasoq 
Referat af bygdebestyrelsesmødet den 17. Februar 2016 
 
Punkt. 06. Eventuelt. 

 Sidste frist til svar vedr. budget for 2016, 08.04.2016 
3 containere som SANASUT havde fyldt op, da de byggede hus, står uden grund i Atammik.  

Placeringen af agnskuret i Atammik, som skal besvares.  

Der efterlyses erstatningen fra forsikringen til servicehuset i Atammik siden 2011.  
 
Der er blevet fjernet en del jernskrot i Napasoq. 
Der er midlertidig ingen lærere i Napasoq.  
 
Mødet sluttede kl. 10.22. 
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