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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden  

Pkt. 02 Formandens beretning  

 Næstformandens beretning 

Økonomisager 

Pkt. 03 Status på bygdebestyrelses dispositionsbeløb 

 

Generelle sager 

Pkt. 04 Planlægning vedrørende hvordan de resterende midler fra bygdebestyrelsens 

dispositionsbeløb skal bruges 

Pkt. 05 Fastsættelse af datoen for den kommende borgermøde for bygdeborgerne 

 

Personale sager 

Pkt. 06 Bygdekontorets månedsrapporter 

 

Pkt. 07 Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 10:40 
 
 
Tilstedeværende: 

 
Naleraq: Tukannguaq Dahl T.D Itilleq, Batseba Karlsen B.K Itilleq 
 
 
Inuit Ataqatigiit: Anda Berthelsen A.B Sarfannguit, Agnethe Berthelsen Ag.B Sarfannguit 
 
 
Siumut: Paarnannguaq Jonathansen P.J Sarfannguit 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fravær uden afbud 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
 
Godkendt 
 



Bygdebestyrelsen for Itilleq / Sarfannguit afholdte et ordinær møde 12/2021 den 08. december 
2021 kl. 10:00 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

4 
 

Pkt. 02  Formandens beretning  

 Næstformandens beretning 

 
Afgørelse 
Taget til efterretning 
 
Bilag 
Næstformandens beretning 
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Pkt. 03 Status på bygdebestyrelses dispositionsbeløb 

 

Regelgrundlag. 

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Forbrugsstatus ud fra ERP   
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Pkt. 04 Planlægning vedrørende hvordan de resterende midler fra bygdebestyrelsens 

dispositionsbeløb skal bruges 

 

J. nr. 

Baggrund 
Batseba Karlsen næsteformand for bygdebestyrelsen har fremkommet dette forslag. 

Hvordan skal de resterende midler fra bygdebestyrelsens dispositionsbeløb bruges. 

 

Faktiske forhold 

Bygdebestyrelsen har arbejdet for etablering af en hytte i Itilleq, der skal bruges til bearbejdning af 

skind, og bygdebestyrelsen har vedtaget at der skal afsættes midler fra bygdebestyrelsens 

dispositionsbeløb, der skal bruges til videreudvikling af hytten, såsom isolering af hytten og 

installering af vand og el, og på baggrund dette blev punktet medtaget i dagsordenen. Og i det 

videreudviklingsarbejde skal disse enkelte udføres på baggrund af prioriteringslisten. 

Der blev under medtagelsen af punktet, også inkluderet etablering af udendørs bænke i bygden, og 

begrundelsen er, at de ældre bør have restpladser i bygden. 

 

Administrationens vurdering og anbefaling 

Administrationen vurderer og indstiller, at man bør bestille materialer som skal bruges til udvikling 

af hytten, og dette arbejde kan varetages af kontoret i Itilleq og indkøbsstedet skal være STARK 

som ligger i Sisimiut, og hertil er begrundelsen, at hytten som skal bruges til bearbejdning af skind 

er købt hos denne virksomhed og man er godt tilfreds med hyttens udformning og størrelse. 

Hvad angår anskaffelse af udendørs bænke, så indstilles det at man henvender til Drift, eftersom 

udendørsmaterialer henhører under den, og derved kan man undgå at bruge bygdebestyrelsens 

dispositionsbeløb. 

 

Afgørelse 
 
Man skal lave en forespørgsel hos STARK, og materialerne til udvikling af hytter, både i 
Sarfannguit og Itilleq, skal købes hos den. 
 
Vejformanden i Itilleq skal står for anskaffelsen af udendørs bænke til Itilleq, og kan finansieres 
under drift. 
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Pkt. 05 Fastsættelse af datoen for den kommende borgermøde for bygdeborgerne 

 

Baggrund 
Batseba Karlsen næsteformand for bygdebestyrelsen har fremkommet med forslaget for at 

efterkomme lovningen om, at der skal afholdes borgermøde for bygdeborgerne. 

 

Faktiske forhold 

Bygdebestyrelsen har lovet bygdeborgerne, under afholdelse af borgermøde, at der igen skal 

afholdes et borgermøde og starten til den er, at man skal fastsætte en dato for at kunne planlægge 

dette, før året slutter. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at indkaldelse af borgere bør ske, før julen er kommet for tæt. Samtidigt 

indstilles der, at man skal undgå at love for meget til borgerne i bygden. 

 

Afgørelse 
Den 15. december 2021 afholdes borgermøde for bygdeborgerne, både i Sarfannguit og Itilleq, hvor 

man vil benytte lejligheden til uddeling af årets medborger i bygden, og borgerne kan aflevere deres 

indstilling til årets medborger senest den 13.12.2021 kl. 15:00, og offentliggørelsen via Qeqqata 

Kommunia´s Facebook side vil blive varetaget af kontoret. 
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Pkt. 06 Bygdekontorets månedsrapporter 

 

• Kontorlederens månedsrapport for november, Sarfannguit 

• Kontorlederens månedsrapport for november, Itilleq 

Og der blev informeret om forholdene i kontoret, fra Sarfannguit.  
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Pkt. 07 Eventuelt. 

Ag.B Tidsfristen til årets medborger 

B.K Julearrangement 

T.D Der skal gives orientering igennem telefonopringning 

P.J Siger tak og gav informationer 

T.D Siger tak og gav informationer 

A.B  Siger tak 

 
Mødet sluttede kl. 12:30. 
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