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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01       Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 02       Formandens beretning 

                   Næstformandens beretning. 

 

Økonomisager 

Pkt. 03 Balancer 

 

Generelle sager 

Pkt. 04 Ændring af mødedatoer for resten af året 

Pkt. 05 Kommende skindsystue i Itilleq og Turist information i Sarfannguit 

Pkt. 07        Bestilling af sand og grus 

Pkt. 08      Orienteringssager/meddelelser. 

 

 

Pkt. 09 Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 10:00 

 

 

Deltagere: 

 

Naleraq  Tukannguaq Dahl 

   Batseba Karlsen: 

 

 

Inuit Ataqatigiit Anda Berthelsen 

   Agnethe Berthelsen 

 

 

Siumut  Paarnannguaq Jonathansen 

 

 

Fraværende med afbud: Ingen 

 

 

Fraværende uden afbud: Ingen 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 

Dagsorden er godkendt 
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Pkt. 02  Formandens beretning 

 Næstformandens beretning 

Bilag 1. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

Udleveres med ændringer til næste møde. 
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Pkt. 03 Balancer 

J. nr.: 

Regelgrundlag. 

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 

Man ønsker bedre og tydeligere anskaffelse af kasse- og regnskaber, hvor man ønsker at opnå bedre 

og mere gennemskuelige status for udgifter for bygdebestyrelsen og kulturområdet. 

 

 

 

Bilag 

1. Forbrugsstatus ud fra ERP    
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Pkt. 4      Ændring af mødedatoer for 2021 

J. nr.: 

Baggrund 

Bygdebestyrelsen har den 16. Juni 2021 efter konstituerende møde besluttet, at der fastsættes 

mødedatoer for 2021. 

 

Faktiske forhold 

Bygdebestyrelsen har efter valget under konstituerende møde fastsat mødedatoer, hvor man for 

nyligt har fået anskaffet manglede oplysninger om opstilling af mødepunkter, som skal fremsendes 

før kommunalbestyrelsesmødet afholdes.  

 

Afgørelse 

 

Sidste frist til 

aflevering af 

dagsordenspunkt: 

Mødedato: Ændringsforslag: 

09. juni 2021. Onsdag den 16. juni 2021   

Ferie Ferie   

28. juli 2021 Onsdag 4. august   

8. september 2021 Onsdag 15. september 2021   

6. oktober 2021 Onsdag 13. oktober 2021   

3. November 2021 Onsdag 10. November 2021  

01. December 2021 Onsdag 18. December 2021  

 

 

Bilag 

Kommunalbestyrelsesmøde den 5. maj Pkt. 21  
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Pkt. 05 Kommende skindsystue i Itilleq og Turist information i Sarfannguit 

J. nr. 

Baggrund 

På baggrund af information fra Sisimiut Teknikområdet den 03.06.2021, er Stabschefen efter 

Bygdebestyrelsens afgørelse inddraget til mødet. 

 

Faktiske forhold 

Hytterne er indkøbt i 2020 og ligger i Sisimiut, mens man søger om anlægsmidler. 

Disse hytter, hvor den ene med formålet som skindsystue placeres i Itilleq, hvor man foreslår, at 

mangler på kr. 50.000 til anlæggelse denne sommer afholdes gennem dispositionskonto for 

Bygdebestyrelsen. 

Samtidigt er den der skal placeres i Sarfannguit til formål som Turist information, hvor man foreslå, 

at mangler på kr. 57.000 til anlæggelse denne sommer afholdes gennem konto, som styres af 

Bygdebestyrelsen. 

 

Indstilling 

Administrationen vurderer, at bevillinger afholdes gennem konto, styret af Bygdebestyrelsen. 

 

 

Afgørelse 

Bygdebestyrelsen godkender tillægsbevillingerne. 

 

Bilag 

1. Tilbudsgivere.   
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Pkt. 6     Bestilling af sand og grus 

J. nr. 

Baggrund 

Batsiba Karlsen fremsender dagsordenspunktet under eventuelt, formanden for Bygdebestyrelsen 

Anda Berthelsen kræver, at den skal med under generelle dagsordenspunkter, så man tage afgørelse 

for sagen. 

 

Faktiske forhold 

Der er øgede fordybninger i vejene i Itilleq, som sker på grund af det tunge krammer. Det ønskes 

forbedret, inden det bliver dårligere i løbet af året. 

 
Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at teknikforvaltningen kontaktes, og at der anmodes om, at der kommer 

nogen og tilser de der skal ordnes, hvor konsekvensen må være, at der må anskaffes materialer til 

vejarbejdet. 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at administrationens vurdering godkendes. 

 

Afgørelse 

Teknikforvaltningen kontaktes snarest, at vejene i Itillimi / Sarfannguaq undersøges med 

henblik på bestilling af sand og grus efter dennes vurdering. 
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Pkt. 07  Høring om drift af fangsthytter 

J. nr. 

Baggrund 

Bygdebestyrelsesformanden godkender dagsordenspunktet fra bygdebestyrelsesmedlem 

Tukannguaq Dahl.  

Man ønsker at vide, hvem der har ansvaret for kontrol af fangsthytterne nær Itilleq, der ikke føres 

opsyn med og som er ved at forfalde med behov for renovering. 

 

 

Faktiske forhold 

Der føres ikke opsyn med fangsthytterne nær Itilleq, der er ved at forfalde. Ved tidligere 

forespørgsel har man hørt, at fangsthytterne er givet til fiskere og fangere, men uden fiskernes 

viden. Det ønskes derfor, at bygdebestyrelsen undersøger høringen snarest. 

 

Indstilling 

Man ønsker, at borgerhøringen tages alvorligt og der gives svar snarest. 

 

Afgørelse 

Det indstilles, at der kommer nogen fra Teknikforvaltningen og dette undersøges snarest, 

også med hensyn til, at det kan koste menneskeliv.  

Det indstilles også, at man samtidigt med tilsyn at vejene bør medtage ovennævnte. 

 

Bilag 

1. 11.04.2021 Skrivelse til bygdebestyrelsen.  
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Pkt. 08 Orienteringssager/meddelelser. 

 

• Skrivelse til borgmester og hans svar 

• Aflevering af punkter til dagsorden for Forebyggelsesudvalget 

• Referat fra sidste Itilleq / Sarfannguit bygdebestyrelse 

 

Der skal hurtigst arbejdes på etablering forebyggelsesnetværk i Itilleq og Sarfannguit. 
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Pkt. 09 Eventuelt. 

Fodboldtur til Itilleq 

Der er planer om at Sarfaq / IT-87 spiller fodbold i dagene 24/25-07-2021  

Høring til foreninger. 

 

Bygdebestyrelsen  

Drøftelse af forslag fra bygdebestyrelsen til budgetseminaret  

Dette drøftes på tværs af partierne ved næstkommende møde. 

 

Borgermøder. 

Dato for borgermøder fastsættes ved næste møde den 4. august 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 12:08 


