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Dagsorden for det åbne møde: 

Punkt 01. Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 02  Formandens beretning. 

Pkt. 02  Næstformandens beretning. 

 

 

 
Økonomisager 
Pkt. 03 Balancer. 
 
 
Generelle sager 
Pkt. 04 Ansøgning om orlov 
 
Pkt. 05. Eventuelt 
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Mødet startet kl.  09:00 
Deltagere: 
 
Siumut: Paarnannguaq Jonathansen, Hans Karl Olsen, Pele Enoksen. 
 
 
Partii Naleraq:  Tukannguaq Dahl, Partii Naleraq 
 
 
Fraværende uden afbud: 
 
Fraværende uden afbud: Elias Dahl, Siumut Itilleq. 
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Punkt 01. Godkendelse af dagsorden 
 
Afgørelse, Godkendt. 
 
 
 
Forespørgsler under eventuelt. 
    Tukannguaq Dahl kom med følgende forespørgsler. 

1. Hvem ejer jagtområdet i bunden af fjorden? 
2. Hvem ejer hytten i eqalugaarsuk, og ejerne ønskes 

kontaktet. 
 
Pele Enoksen kom med følgende forespørgsler. 
1. Ønsker, at åbningstiderne for vaskeriet i Itilleq ændres 

til kl. 08:00 – 17:00 
2. Ønsker at erfare, hvornår Udvalget for Fiskeri, Fangst 

og Bygdeforhold vil på bygdebesøg i Sisimiut omegn. 
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Pkt. 02 Formandens og næstformandens beretninger. 
 
  Bygdebestyrelsesformandens beretning, Sarfannguit 
 
 
  Afgørelse: Taget til efterretning. 
 
  Beretning fra formanden for bygdebestyrelsen, Itilleq 
 
 
  Afgørelse: Ingen. 
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Pkt. 03 Balancer. 
 
Baggrund 
 
Balance Sarfannguit / Itilleq 
Regelgrundlag 
Balance pr. 25.09.2018. 
Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. 
Det indstilles, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 
 
Afgørelse 
 
Bilag 

1. Balance af 25. september. 2018. 

 
 
Afgørelse: Taget til efterretning. 
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Pkt. 04. Medlem af bygdebestyrelsen Elias Dahl, Siumut Itilleq, har skriftligt søgt om 
orlov, og formanden for bygdebestyrelsen Paarnannguaq Jonathansen indstiller 
ansøgningen til dagsordenen, jf. bilaget. 

 
Faktiske forhold. 
 
Medlem af fælles bygdebestyrelsen Itilleq / Sarfannguit, Elias Dahl har den 24.09.2018 skriftligt søgt 
om orlov pga. sine børn. Han søger om orlov fra den 1. oktober 2018 til og med den 1. februar 2019. 
 
Konsekvens 
 
Medlemmet, der søger om orlov er valgt ind med Siumut som bagland, og i henhold til 
stedfortræderlisten for Siumut, står Ludvid Sakæussen, som den første suppleant 
 
Indstilling. 
 
Det indstilles, at ansøgningen om orlov godkendes, og at den første suppleant indtræder som medlem. 
 
Afgørelse: 
Elias Dahls ansøgning om orlov blev godkendt. 
Den første suppleant Ludvig Sakæussen blev godkendt. 
Som midlertidigt næstformand i Itilleq blev Tukannguaq Dahl udpeget. 
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Orienteringssager 
 
Pkt. 06 Orienteringssager, Sarfannguit. 

1. Månedsrapport for august 2018 af kontorlederen i Sarfannguit. 
 

2. Oprydning på dumpen i Sarfannguit. 
 
Der bliver taget hånd om brændbart affald i Sarfannguit, hvilket kan ses på bygdemiljøet. 
 

3. Borgerne er utilfredse over, at pontonbroerne endnu ikke er sat i. 
 

Pontonbroerne er ikke taget i brug, da landgangsbroen er bygget for kort, og vil gøre det 
næsten umuligt at ligge til, når det er lavvandet, men den gamle bro skal forsøges repareret. 
 

4. Den nye fodboldbane i Sarfannguit har fået en god form. 
 
Terrænreguleringen af den 40 x 30 meter fodboldbane i Sarfannguit er snart færdigt. Der er 
endnu ikke sat en dato til indvielsen, men det er mere sandsynligt, at det vil ske i 2019, når 
der er lagt kunstgræs på. Banen er egnet til 7 mands fodbold.  

 
5. Vandrørene på toppen af bygden er ved at blive udskiftet. 

 
Vandrørende på toppen af bygden er ved at blive udskiftet med nye, idet varmekablet havde 
smeltet nogle af rørene her i vinters. 

 
6. Selvstyrets forsøgsbyggeri skrider frem. 

 
Det skrider godt frem med Selvstyrets forsøgsbyggeri, og anlægget forvente alene at vare 
nogle måneder. 

 
7. Rejseholdet fra Området for Familie er ved at planlægge deres bygdebesøg. 

 
Rejseholdet fra Området for Familie er ved at planlægge deres bygdetur, og det forventes, 
at forebyggelseskonsulenter, pædagogisk konsulenter og familierådgivere skal rejse med; vi 
glæder os. 

 
8. Tiltag for at tiltrække flere turister til Sarfannguit er i gang. 
 
9. Brandmændene har været til kursus i Sisimiut. 

 
Vi er meget fortrøstningsfuld over det afholdte kursus for brandmændene i bygden. 
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Orienteringssager 
 
Pkt. 06  Orienteringsager fra Itilleq. 
 

1. Månedsrapport for august 2018 af kontorlederen. 
 

2. Vi kan mærke, at vi har fået et turistcenter i Itilleq. 
 
Den gamle kirke, der i de senere år har fungeret som en bibliotek er omdannet til et 
turistcenter til borgernes glæde. 

 
3. Brandmændene i Itilleq kom desværre ikke til kurset i Sisimiut. 

 
Brandmændene ønskede alligevel ikke at deltage. 

 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 
  



Referat af mødet i bygdebestyrelsen Itilleq / Sarfannguit den 26. september 2018 kl. 09:00 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

9 

Pkt. 07 Eventuelt 
 
 

1. Der foreligger en forespørgsel fra Itilleq omkring forlængelse af vaskeriet åbningstider, 
hvilket vi blive undersøgt. 
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Mødet sluttede kl. 11.59. 
Mødedeltagere; 
 
Siumut 
 
Parti Naleraq 
 
Fraværende med afbud: 
Fraværende med afbud: 
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Lukket møde. 
 
Pkt 01 Godkendelse af dagsorden 
 
Pkt. 02.  
 
Ingen. 


