Itilleq 15/10 -2020

Bygdebestyrelsesmøde Itilleq/Sarfannguit
Referat fra bygdebestyrelsesmøde Itilleq og Sarfannguit, mødet foregår på Itilleq
bygdekontor den 14. oktober 2020.
Der var 6 dagsordenspunkter i den åbne del af mødet:
Møde deltagerne fra Sarfannguaq ankom ca. kl. 09:15. deltagerne var
bygdebestyrelsesformanden, Paarnannguaq Jonathansen, kontorleder Jakobine Jonathansen,
kontormedhjælper Ane-Kathrine Sakæussen, og skipperen Søren Olsen.
Efter ankomst var de på sightseeing i bygden til Skolen, servicehuset, dagplejecenteret,
kirken, den gamle kirke, dumpen, Pilersuisoq, Skindsystuen/brættet, og Royal Greenland.
Derefter var der fællesmorgenmad i bygdekontoret.
Mødet startet: 14/10-2020 kl. 10:50.
Deltagere: Siumut Elias Dahl, Pele Enoksen, Batseba Karlsen, Paarnannguaq Jonathansen.
Fraværende med afbud: Partii Naleraq: Tukannguaq Dahl.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden punkterne skete efter, at bygdebestyrelsesformanden
Paarnannguaq Jonathansen godkendte dagsordenen.
Pkt. 2 Formandens beretning:
Formandsberetning for Itilleq blev fremlagt af Elias Dahl, og formandsberetningen for
Sarfannguit blev fremlagt af formanden for bygdebestyrelsen Paarnannguaq Jonathansen.
Taget til efterretning.
Pkt. 3: Balancer J.nr. 06.00.01. Regelgrundlag: Kasse og regnskabsregulativ for Qeqqata
Kommunia:
Administrationen indstiller, at medlemmerne taget det til efterretning. Afgørelsen taget til
efterretning.
Pkt. 4 Generelle sager Forslag til at skindsystuen køber udstyr til Skindsysstuen:
Forslagsstilleren Bygdebestyrelsesmedlem Elias Dahl, forslaget blev godkendt af
bygdebestyrelsesformanden Paarnannguaq Jonathansen.
Da Mamartuusivik "Ammerivik" ikke er opvarmet om vinteren og har ingen belysning, hvis
der ikke etableres varme og lys, har skindindhandleren sendt sin afskedsbegæring, derfor har
bygdebestyrelsesmedlemmerne fremsat en dagsordensforslag, hvor man i vente tiden kunne
bruge konto 18 for at handle, fordi det er en stor hjælp om vinteren, når borgerne indhandler
sælskind.
Forslag til indkøb: Petroleums ovn kr. 1599, Benzin generator 720 watt kr. 1599, 2 stk. lampe
á 99,95 kr =198 kr.. Pære 60 watt 1 krt. ca. kr. 150, I alt ca kr. 3550.
Beslutning: Forslaget godkendt af alle. Bygdebestyrelsesmedlemmerne skal sammen med
skindindhandleren indkøbe disse ved brug af konto 18.
Pkt. 5 Orienteringssager/meddelelser.
1. Referat fra bygdebestyrelsesmødet.

2. Kontorlederens månedsrapport for september 2020 Itilleq/Sarfannguit.
Beslutning: Kontorlederen fra Itilleq Piitaaraq Sigurdsen, kontorlederen fra Sarfannguaq
Jokobine Jonathansen fremlagde månedsrapporterne.
Pkt 6: Evt.:
Eventuelt som man drøfter:
Batseba Karlsen: Da man mangler værestedet og fritids aktiviteter til børn og ældre i
weekenden, blev der spurgt om disse, afgørelse: Der skal undersøges hvordan det kan
bevilliges, samt driften.
Elias Dahl Udtrykker at man skal drøfte bevillingen om året, så man kan udnytte midlerne
optimalt. Afgørelse / beslutning: Taget til efterretning.
Paarnannguaq Jonathansen Bygdebestyrelsesmedlemerne fremkom med deres politiske
målsætninger inden for valgperioden, hvormed status blev fremsat.
Der debatteres det kommende film produktion i Saqqaq, hvor den skal indeholde med en
historie fortæller: Beslutning: Man skal finde en der kan fortælle historier, når man finde en,
så skal man kontakte dem der skal lave film, hvor og hvornår det skal afvikles.
Mødet sluttede kl. 13:10

Mvh.
Kontorleder i Itilleq
Piitaaraq Sigurdsen

