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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 02 Formandsberetning/Næstformandens beretning. 

Pkt. 03 Vedr. Økonomi Balance af 16.04.2020. 

Pkt. 05 Tilbud om afholdelse af tale til bygdeborger ang. At leve med åndemaner og 

hjælpeånder" 

 

 Økonomisager 

Pkt. 03 Balancer. 

 

 Generelle sager 

Pkt. 04 Godkendelse af bygdebevillinger. 

Punkt 05. Orienteringssager 

Pkt. 06 Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 09:52 

 

 

Tilstedeværende: 

 

Siumut Paarnannguaq Jonathansen, Pele Enoksen, Batsiba Karlsen 

 

Partii Naleraq: Tukannguaq Dahl 

 

 

Fraværende med afbud: Elias Dahl 

 

 

Fravær uden afbud 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

 

Godkendt. 
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Pkt. 02 Formandsberetning/næstformandsberetning 

Bilag 1. 

Formandsberetning / Sarfannguit 

 

Bilag 2 

Formandsberetning / Itilleq 

 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning 
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Pkt. 03 Balancer. 

 

Regelgrundlag. 

Balancer af 16.04.2020 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 
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 Generelle sager 

Pkt. 05 "Tilbud om afholdelse af tale til bygdeborger ang. At leve med åndemaner og 

hjælpeånder"….. grundlæggende beslutning. 

Tilbud der skal være rejse til Sarfannguit og Itilleq, udgifterne skal deles. 

Udgifternes størrelse er kr. 50.000,00. 

 

Baggrund: 

Idéthaveraf afholde tale er Cand mag TetoNgiviu som bor i Nuuk, som mener, at eftersom at 

Unesco´s verdensarver i Qeqqata Kommunia er med i listen, og at eftersom man også begyndt at 

udvikle turismen, er projektet er vigtigt. 

Ovennævnte debatoplæg blev sendt af vedkommende, og debatoplægget blev godkendt af 

bygdebestyrelsesformanden. 

 

Indstilling: 

Det indstilles til bygdebestyrelsesmedlemmerne, der tages stilling til punktet efter en grundigt 

vurdering.  

 

Afgørelse: 

Man tager emnet op igen, da prisen kunne bringes ned samt at tiden kunne flyttes til andet 

tidspunkt. 
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Pkt. 06 Orienteringssager 

 

 

Meddelelser fra Sarfannguit. 

1. Administration chefen´s rapport marts 2020. 

a. Månedsrapport for marts blev fordelt til medlemmerne. 

2. Referat fra sidste møde. 

a. Bilag referat af sidste møde. 

3. Der er opslået deltidsstilling til forebyggelsesmedarbejder. 

a. I første omgang var der ikke nogen der har søgt til opslået stilling. 

4. Eksperiment huset er endelig klar til tilflytning. 

a. Eksperiment hus B 2107 er endelig godkendt og afleveret. 

5. Skolen er åbnet igen efter den har været lukket. 

a. Skolen har været lukket pga. Corona nu er den åbnet igen 14.04.2020 

6. Fiskerne fortæller, at indhandlingen med fisk er usikker.  

a. Der er masser af torsk, indhandlingen er gået i stå pga. defekt fryser og manglen af 

salt. 

7. Der er usikkerhed omkring Forsendelse af en ATV der er sendt til reparation. 

a. ATV der har været til reparation der er sendt til Nuuk er endelig kommet til Sisimiut. 

8. Selvstyrets bevillinger for 2020 er godkendt. 

a. Godkendt bevilling på kr. 102.000,00, hvor og hvordan det skal bruges samt hvem 

der har modtaget opgaver er tydeliggjort. 
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Orienteringssager/meddelelser 

Orienteringer fra Itilleq. 

1. Administration chefen´s rapport marts 2020. 

a. Rapporten uddelt til medlemmerne. 

2. Renovations medarbejderne i Itilleq har ansøgt om få ATV 

a. I tilfælde af at krammeren ikke kan køre, så har de ikke andet reserve de kan bruge. 

3. Renovations medarbejderne skal afholde kampagne for borgerne. 

a. Oplægget skal handler om affaldssortering. 

4. Kommunal medarbejderne skal afholde møde en gang om måneden. 

a. Kommunal medarbejdernes møder der ellers afvikles 2 gange månedeligt er rettet. 

5. Tværfagligt udvalgets møder startes igen. 

a. Tværfagligt udvalgets konstituering er fastlagt jf. bilag tværfagligt udvalgets 

vejledning i Qeqqata Kommunia. 

6. Skolen i Itilleq har været lukket pga. Corona. 

a. Skolen åbnet igen den,14.04.2020, fritidsaktiviteter er ikke åbnet endnu. 

7. Administrationschefen i Itilleq har opsagt sin stilling. 

a. Administrationschefen, der har opsagt sin stilling stopper den 1. maj, ferie fra d. 

17.04.2020. 

8. Selvstyrets bevillinger for 2020 er godkendt. 

a. Bevillinger der er godkendt kr. 102.000,00 hvor og hvordan det skal bruges samt 

hvem der har modtaget opgaver er tydeliggjort. 
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Pkt. 07 Evt. 

 

Batsiba K. tørrestativer i Qeqertaralak (en Ø) 

Det bruges ikke pga. at det står i Qeqertaralak 

Pele E. affald der smides ude i naturen 

Samlingskasser af natrenoposer - kasser 

(det skal være fyldt 17. – Nugis) 

 

Renoposer henlagy udendørs skal fjernes inden for 4 timer. 
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Mødet sluttede kl. 12.30. 


