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Dagsorden for det åbne møde: 

Punkt 01. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 02. Formandens beretning. 

 

Økonomisager 

Pkt. 03 Ansøgning til AAPP's 65 års jubilæum 

 

Generelle sager 

Pkt.  04 Ansøgning om midlertidigt omdannelse af skindsystuens gang til modtagelse af vådt 

skind 

Orienteringssager. 

Punkt. 05. Orienteringer 

 

Pkt. 06 Eventuelt. 

 
Deltagere: 
 
Atassut: 
Niels Kriatiansen Atammik 
 
Inuit Ataqatigiit: 
Erneeraq Poulsen Atammik 
 
Siumut: 
Tippu Bolatta Jakobsen Poulsen Atammik 
Jens Kristiansen Napasoq 
Anthon Poulsen Atammik 
 
Fraværende med afbud: 
 
Fraværende uden afbud: 
 

Pkt. 01.  Godkendelse af dagsordenen 

 
Afgørelse 
Godkendt. 

 

Punkt. 02. Formandens beretning. 
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Der skal sendes en rykker for svar på henvendelsen omkring seminar i Atammik i februar. 
 
Afgørelse 
 
Taget til efterretning. 
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Økonomisager 
 
Pkt. 03 Ansøgning til AAPP's 65 års jubilæum 
Jrnr. 
Baggrund 
Formanden for bygdebestyrelsen Tippu Bolatta Jakobsen Poulsen har godkendt den skriftlige 
henvendelse fra bestyrelsen for AAPP, der søger om økonomisk støtte til Atammimmi Aalisartut 
Piniartullu Peqatigiiffiatas 65 års jubilæum den 8. marts 2017. 
De søger om støtte i form af: 
- Økonomisk støtte 
- Gevinster til underholdninger  
- Gaver. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Der er for nuværende et indestående på 204.000 kr. på konto 1820803501, foreningens regnskaber 
og kontoudtog er vedlagt. 

 
Regelgrundlag 

ingen 

 
Faktiske forhold  
AAPP Atammik får tilbagebetalt 25 procent af deres indkomst fra indhandlingen fra KNAPK, og 
sælger også fangstudstyr. 
 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at der skal gives afslag på ansøgningen, idet foreningen får tilskud fra 
deres organistation og sælger desuden fangstudstyr. Foreningen har eget indkomst. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at der gives afslag på ansøgningen, men bygdebestyrelsen skal tage en afgørelse 
herom efter drøftelse. 
 
Afgørelse 
Ansøgningen blev afslået, og der skal sendes en lykønskning. 
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Generelle sager 
 
Pkt. 04 Ansøgning om midlertidigt omdannelse af skindsystuens gang til modtagelse af vådt 
skind 
 
Jrnr67.00 
Baggrund: 
Formanden for bygdebestyrelsen Tippu Bolatta J Poulsen har godkendt forslaget til dagsordenen. 
Der er givet afslag til den første henvendelse om at benytte den ubenyttede bræt til indhandling af 
vådt skind. De søger om midlertidigt anvendelse af skindsystuens gang til modtagelse af vådt skind. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Regelgrundlag 
 
Faktiske forhold: 
Kommunens indkøb af nye skind er begrænset, da der alene bliver solgt få skind. Der er for 
nuværende to ansatte, og det bør undersøges, hvorvidt der kan findes en løsning, der ikke er 
forstyrrende for det daglige arbejde. 
Det bør undersøges, hvorvidt der er muligheder for at udlåne gangen til modtagelse af vådt skind, 
hvis vi skal kunne sikre, at vores fangere kan kunne sælge skind. 
 
Administrationens vurdering 
 
Der bør i samarbejde med skindsystuen foretages en vurdering for at undersøge, hvorvidt denne 
midlertidigt ordning ikke vil være forstyrrende for det daglige arbejde. 
 
Indstilling 
 
Bygdebestyrelsen skal tage en afgørelse efter drøftelse, men det indstilles, at der gives afslag, da der 
er tale om en virksomhed 
innersuussutigineqarluni. 
 
Afgørelse 
 
Der skal sendes en forespørgsel til Området for Teknik og Miljø. 
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Orienteringssager 
 
Punkt. 05. Orienteringer 

1. Månedsrapport Atammik januar 2017 
2. Månedsrapport Napasoq januar 2017 
3. Referat af Atammik Napasoq Bygdebestyrelsesmøde den 18 januar 2017. 
4. Der er genopslag på halvtidsstillingen i kommunekontoret i Atammik med ansøgningsfrist til den 
20.02.2017. 

5. Fra den 7. februar vil hunde og hvalpe uden registreret ejere blive aflivet. 
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Pkt. 06 Eventuelt 

 
- Der skal udfærdiges et støttebrev til henvendelsen fra skindbearbejdningsfolk i Atammik, NK skal 
udfærdige et støttebrev. 
- Vedr. hytter 
- Jernskrot i Atammik er blevet mindsket. 
- Naalakkersuisut har planer om at tage på bygdetur til Atammik-Napasoq til sommer. 
- 2 containere skal undersøges, nøglerne skal afleveres til kommunen og flyttes. 
- De vestlige pontonbroer er blevet farlige, da de trænger til reparation. 
- Anskaffelse af pulver til værkstedet. 
 
Mødet sluttede kl. 10.35. 


