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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 02 Formandens beretning 

 

Økonomisager 

Pkt. 03 I henhold til Balance / Powerbi 

Generelle sager 

Pkt. 04 Økonomisk beregning for udgifter til udstyr til den kommende husflidsværksted 

Pkt. 05 Efterspørgsel om oplysninger til tilkaldelse af kunstner 

Pkt. 06 Kommende ansøgning om midler til brug, for den kommende skindsystue 

 

Pkt. 07 Orienteringssager 

 

Pkt. 08. Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 10:05 
 
 
Tilstedeværende: 

 
Naleraq: Batseba Karlsen, Tukannguaq Dahl 
 
 
Inuit Ataqatigiit: Anda Berthelsen, Agnethe Berthelsen 
 
 
Siumut: 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fraværende uden afbud: Paarnannguaq Jonathansen 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
 
 
Spørgsmål under eventuelt. 

- Vedrørende foreninger 
- Legepladser i Sarfannguit 

 
Godkendt. 
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Pkt. 02  Formandens beretning 

 Næstformandens beretning 

 
Afgørelse 
Formanden for bygdebestyrelsen orienterer, at ønsket om at der skal komme nogen på besøg til 
Itilleq, vil blive meddelt mens KB er i Sarfannguit. 
 
 
Bilag 
Næstformands 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 iht. Power bi.  
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Pkt. 04 Kommende ansøgning om midler til brug for den kommende skindsystue  

 

Baggrund: 

Dagsordensforslag fra næstformanden for bygdebestyrelsen Batseba Karlsen. 

 

Faktiske forhold: 

Bygdebestyrelsen har bestilt en hytte der skal benyttes som skindsystue, og en af det man forestiller 

som en større opgaver til udviklingen af hytten er tilslutning til el og vand. 

Den bestilte hytte er ikke effektiv som skindsystue, da den kun er hytte, prioriteringen af opgaverne 

er forsinket på grund af problemer med administrative medarbejdere i Itilleq, nu starter opgaverne for 

at sagen kan pågår uden forsinkelser ligesom tidligere. 

 

Administrationens vurdering og indstilling: 

Administrationen vurderer, at bygdebestyrelsens dispensationsbeløb er for lidt til arbejdet med 

tilslutning til el, og på grund af det, skal der være licitation for alle anlægsopgaver i skindsystuen, 

med hensyn til, at anlægsopgaver kan foretages etapevis.    

Administrationen indstiller, at man drøfter handlinger herunder hvem der skal betale for elregning, 

når der er installeret el, det vil sige, man drøfter hvem der skal betale for elregningen. 

 

Afgørelse 

Der skal laves en licitation til udførelse af linoleum i gulvet, efterfølgende skal man indhente tilbud 
til installering af el. Endvidere skal man bestille en varmepumpe, så man kan bruge el uden at have 
forbrug til brændstof. 
Det foreslås, at bygdebestyrelsen står for betaling af elregning, når der er lavet elinstallationer, med 
den begrundelse, at det er bygdebestyrelsen der selv har stået for etableringen af skindsystuen, må 
man også står for betaling af el regningen. 
Godkendt som den er.  
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Punkt. Pkt. 05 Bygdekontorets månedsrapporter 

 

• Kontorlederens månedsrapport for august, Sarfannguit 

o Referat af bygdebestyrelsesmødet af 10.08.2022 

• Orientering om status for renovering af husflidsværkstedet 

o Orientering om dagsordensforslag fra Batseba Karlsen. 

• Kontorlederens månedsrapport for august, Itilleq 
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Punkt. 06 Eventuelt. 

- B.K Fremkommer med holdning om foreninger. 

o Om husflidsværkstedet 

o At foreningen for minihal genopstartes 

- Ag. B. Status for legepladser. 
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Mødet sluttede kl. 12:20 
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