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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 02 Formandsberetning/Næstformandens beretning. 

Pkt. 03 Økonomisag Balance af 21 okt. 2019 

 

 Økonomisager 

Pkt. 03. Balance 

 

 Generelle sager 

Pkt. 04 Forslag om indkøb af snescooter 

Pkt. 05 Orienteringsager 

Pkt. 06 Eventuelt 
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Mødet startede kl. 09:35 

 

 

Tilstedeværende: 

 

Siumut  Pele Enoksen, Paarnannguaq Jonathansen, 

 

Partii Naleraq: Tukannguaq Dahl 

 

 

Fraværende med afbud: Elias Dahl 

 

 

Fraværende uden afbud: Hans Karl Olsen 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse: 

 

Dagsorden godkendt 

 

Pkt. 04 Ønsker at vide, hvem der har fremsat forslaget 
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Pkt. 02 Formandens og næstformandens beretninger. 

Bilag 1. 

Formandens beretning. / Safannguit: Paarnannguaq Jonathansen fremlagde 

 

 

 

Afgørelse: 

 

 

Taget til efterretning. 
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Pkt. 03 Balance 

Regelgrundlag. 

Balance af 21. oktober 2019 

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse: 

Taget til efterretning 
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 Generelle sager 

Pkt.  04 Medlem af fællesbygdebestyrelsen, Elias Dahl Itilleq har fremsat forslaget til 

dagsordenen, som formanden Paarnannguaq Jonathansen har godkendt. 

 Forslag, forslag om indkøb af snescooter og udstyr. 

 Det er konstateret, at vi skal have snescooter, såfremt vinterfiskeri og fangst i 

baglandet skal fortsætte. Med henvisning til det seneste borgermøder, foreslår jeg 

hermed, at bygdebestyrelsen indkøber snescooter gennem Pilersuisoq ved at 

benytte konto 18, Pilersuisoq er foreslået, så man udnytter midlerne lokalt. 

 

Baggrund: 

Der er behov for indkøb af snescooter, det er formålet, at fiskernes fangst kan transporteres gennem 

isen. 

 

Faktiske forhold. 

På baggrund af, at transport af fisk i vinterperioden bliver sværere og langsommere, især når fiskene 

er langt borte, er det en tiltag for at løse denne problemstilling. 

Beredskab: 

Vi får udstyr klar til benyttelse af beredskabet, når der skal udføres redningsoperation i baglandet og 

vi får udstyr til at transportere beredskabets materialer. 

Fritid og sport: 

Der er gode muligheder for at benytte snescooteren til preparering af en bane for alpin ski og 

landrendsløb i Itilleq. 

 

Regelgrundlag 

Der kan gennem konto 18 indkøbes motoriserede køretøjer til arbejds- og erhvervsmæssigt brug, 

men begrundelsen skal være veludført.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I henhold til forvaltnings retningslinjer skal man sikre dette grundigt, og sikre at udgifterne kan 

dækkes. 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at følgende driftudgifter skal være sikret: forsikring, motorafgift, 

reparationsudgifter og benzin, at man skal sikre sig hvilke materialer man har behov under købet. 
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Indstilling 

Det indstilles, at medlemmerne laver grundig vurdering 

 

 

Afgørelse 

Skal tages op igen til næstkommende møde den 06. nov. 2019 

Bilag. JF. forslagsstillerens skrivelse. 
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Pkt. 05. 

 

Orienteringssager. 

 

Meddelelser fra Sarfannguit. 

1. Kontorlederens månedsrapport for okt. 2019 

• Månedsrapport for okt. blev fordelt til medlemmerne. 

2. Referat fra sidste møde 

• Bilag referat af sidste møde. 

3. Personale nedskæring på grund af for få børn. 

• Personalet er skåret ned på grund af for få børn i dagplejecenteret. 

4. Midler til beskæftigelse er sat på plads for resten af året. 

• Sikring af vinteraktiviteter for børn og unge i Sarfannguit 

5. Udvidelse af bygdekontoret i Sarfannguit er færdigt 

• Udvidelsen af bygdekontoret er mærkbart for sagsbehandlingen 

6. På grund af vandskade, er renoveringen af forsamlingshuset i Sarfannguit forsinket. 

7. Udskiftningen af trapper pågår godt, hvor nogle er udskiftet med helt nye trapper. 

• Gamle nedslidte trapper er udskiftet og nogle er blevet renoveret 

8. Endelig har man søsat nye pontonbroer, men landgangsbroen er endnu ikke installeret, da 

der er fejl i bredden, men der arbejdes på at løse dette. 

• Der arbejdes på at sikre pontonbroer, hvor man udskifter jern materialerne. 

9. Der er udført beregningskursus for fiskerne i Sarfannguit, hvor 5 deltog. 

• Det er håbet, at kursus om beregning vil være en fordel for fiskerne. 

 

Orienteringssager. 

 

Meddelelser fra Itilleq. 

1. Kontorlederens månedsrapport for september 2019 

• Rapporten uddelt til medlemmerne. 

2. Den nye skoleleder for Itillip Atuarfia er Victorie Nielsen, der startede pr. 01. august 2019 

3. Indtil nu bliver 13 registreret som arbejdssøgende i Itilleq 

• Arbejdsledigheden er igen blevet højt i efterårstiden 

 

Afgørelse 
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Taget til efterretning 
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Pkt. 07 Evt. 

 

Tegningen til Multihallen i Sarfannguit er blevet ændret 

Vandsøen i Itilleq /Tukannguaq Dahl: Pris på over 1 million blev nævnt 

/Pele Enoksen kontormedarbejderen har ikke været på arbejde en hel uge, man er utilfreds med 

dette, dette meddeles til Louisannguaq Rosing. 
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Mødet sluttede kl. 13:31 


