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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden  

 

Orienterings sager 

Pkt. 02 Formandsberetning okt. 2020 

 Næstformandsberetning okt. 2020 

 

Økonomisager 

Pkt. 03. Balance 

 

Generelle sager  

Pkt. 04 Bevilling til køb af inventar til forsamlingshuset  

Pkt. 05 Ansøgning om bevilling til renovering af forsamlingshuset 

Pkt. 06 Ansøgning til kursusdeltagelse 

 

Pkt. 07 

Information/oplysninger 

 

Pkt. 08. Eventuelt. 

 

Værkstedet i Itilleq 

Hegn i kirkegården Itilleq 

Tænding af juletræet  
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Mødet startede kl. 09:35 

 

 

Tilstedeværende: 

 

Siumut Paarnannguaq Jonathansen, Elias Dahl, Pele Enoksen 

 

Partii Naleraq: Tukannguaq Dahl 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Fraværende uden afbud: Batsiba Karlsen 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

 

Godkendt. 

 

  



Bygdebestyrelsesmøde Itilleq / Sarfannguit den 18.11.2020 kl. 09:30 

                                                                                Qeqqata Kommunia 

 
4 

 

Punkt 02 Formandensberetning okt. 2020 

 Næstformandensberetning okt. 2020 

 

 

 

Bilag 1. 

Formandens beretning. / Sarfannguit 

Bilag 2. 

Formandens beretning. / Itilleq 

 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 
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Pkt. 03 Balancer. 

 

Regelgrundlag 

Balance er ikke medtaget, uændret. 

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling 

Der indstilles, at det tages til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Taget til efterretning, og der ønskes, at der til næste møde undersøges indestående i kontoen. 
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Pkt. 04 Forslaget til købe forsamlingshusets inventar 

 

Baggrund 

Bevilling til køb af inventar til forsamlingshuset, forslagsstiller; Bygdebestyrelsesformanden, 

Paarnannguaq Jonathansen. Udgiftsforbrug før slutningen af året til Arktic Import med værdi på kr. 

35.015,00. 

Fornyelse af inventar på bygdeborgernes samlingssted, borde og stole skal købes, da det er mangler 

under fællesskaber og møder. 

 

Regelgrundlag 

Grundet til forslaget er, da nævnte inventarer mangles under; forebyggelse og borgermøder samt 

fællesmøder. 

 

Faktiske forhold 

Nuværende inventarer er forfaldet, og vi er altid nødsaget til at låne skolens udstyr, som er 

upassende idet de til dagligt benyttes af skoleelever. Forsamlingshusets nuværende borde og stole er 

slidte, hvor man nemt kan få splint og rift. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: Konto18: i dag den, 12. november 2020 kan 

indestående ikke ses. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at man er åbent over for benyttelse af midler til slutning af året. 

 

Indstilling 

Der indstilles, at den godkendes af medlemmer. 

 

Afgørelse: 

 

Godkendt  
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Pkt. 05 Ansøgning om bevilling til renovation af forsamlingshuset. 

 

Baggrund 

Forslagsstiller Bygdebestyrelsens næstformand, Elias Dahl; Bygdebestyrelsesforman Paarnannguaq 

Jonathansen godkender forslaget til drøftelse. 

Begrundelse for forslaget; renovationsudgift til ca. kr. 20-30.000 med formål om mere attraktiv 

forsamlingshus, hvor inventarer er slidte og ikke længere er tiltrækkende.  

 

Regelgrundlag 

Der er nødvendigt med renovation af forsamlingshuset, der er et samlingssted og som er godt 

benyttet til mange møder. 

 

Faktiske forhold 

Forsamlingshuset er ikke mere attraktiv, som tildeles skyldes forfald og slidtage af inventarer, hvis 

forfaldet skal begrænses må man gøre noget, siger bygdebestyrelsen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: Konto 18: den, 12. november 2020 indestående kan 

ikke ses. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, eftersom midlerne er tilstrækkelige til slutning af året, anbefales at 

indstillingen godkendes. 

 

Indstilling 

Der indstilles, at indstillingen godkendes af medlemmerne 

 

Afgørelse: 

Forslaget godkendt, og det foreslås at sagen behandles hurtigst og evt. merudgift godkendes. 
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Pkt.06 Ansøgning til kursusdeltagelse  

 
Baggrund 

Forslagsstiller bygdebestyrelses næstformand, Elias Dahl´s forslag blev fra  

bygdebestyrelsesformanden Paarnannguaq Jonathansen godkendt til drøftelse. 

På baggrund af det er nødvendighedi bygden Itilleq. 

 

Regelgrundlag 

Det er bygdebestyrelsesmedlemmers pligt, at de skal iværksætte erhvervs oplysninger i deres bygd. 

 

Faktiske forhold 

Når der kommer anlægsopgaver til bygderne i forskellige bygder er det efterhånden normal, at der 

indkaldes arbejdere fra byerne. Og det er dyrt hvad angår økonomi. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: Konto 18: den, 12. november 2020 indestående kan 

ikke ses. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, da det vedrører Området for teknik, kan vejformanden kan rådføres, 

dvs.at man sammen kan undersøge det der vedrører teknik samt lønningsforhold. 

 

Indstilling 

Administrationen vurderer, at det skal undersøges findes forskellige informationer. 

 

Afgørelse: 

Der besluttes at Majoriaq skal kontaktes. Det blev godkendt 
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Pkt. 07 Meddelelse fra administrationen Sarfannguit / Itilleq 

 

Orienteringssager. 

 

Meddelelser, Sarfannguit 

1. Administrationen rapport oktober 2020 

Orienteringssager. 

 

Meddelelser, Itilleq 

1. Administrationen rapport oktober 2020 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning  



Bygdebestyrelsesmøde Itilleq / Sarfannguit den 18.11.2020 kl. 09:30 

                                                                                Qeqqata Kommunia 

 
10 

 

Pkt. 08. Eventuelt. 

 

Værkstedet i itilleq 

Taget til efterretning 

 

Hegn i kirkegården Itilleq 

Vejmedarbejderne skal sørge for det. Der skal først drøftes om status, eftersom 

administrationsmedarbejder søger for sagen. 

 

Tænd af juletræet. 

Afholdes fra bygdebestyrelses konto, og indkøbet blev godkendt. 
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Mødet sluttede kl. 11:18 


