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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

 

 Orienteringssager 

Pkt. 02  Formandens beretning 

 Næstformandens beretning 

  

 Økonomisager 

Pkt. 03 Status på bygdebestyrelses dispositionsbeløb 

 

 Generelle sager 

Pkt. 04   Udbedring af ruten mod Pavillion 

Pkt. 05    Forslag om etablering af en hytte ved at bruge de resterende midler 

Pkt. 06 Mødeplan for bygdebestyrelsen for resten af året. 

 

 Personale sager 

Pkt. 07 Bygdekontorets månedsrapporter 

 

Pkt. 08. Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 10:33 
 
 
Deltagere: 

 
Naleraq: Batsiba Karlsen, Tukannguaq Dahl 
 
 
Inuit Ataqatigiit: Agnethe Bethelsen, Anda Berthelsen 
 
 
Siumut: Pele Enoksen 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fraværende uden afbud 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

 
Tukannguaq, skal fremlægge vedrørende forebyggelse under eventuelt. 

 
Pele: har spørgsmål vedrørende økonomiske midler. 
 
Afgørelse 
Godkendt. 
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Pkt. 02  Formandens beretning 

 Næstformandens beretning 

 
Afgørelse 
 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
 

1. Formandsberetning (Sarfannguit) 
a. Beretningen blev læst op 
b. Kort fremlæggelse angående møde med Borgmesteren 

i. Man ønsker at der fremskaffes en referat fra dette møde 
2. Næstformandens beretning (Itilleq) 

a. Beretningen blev læst op 
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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 
 
Man skal arbejde for, at driften af administrationen bliver mere fleksibel  
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Forbrugsstatus ud fra ERP 
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Pkt. 04   Udbedring af ruten mod Pavillion 

 

Baggrund 

Formanden for bygdebestyrelsen Anda Berthelsen fremkom med denne dagsordenspunkt, der 

vedrører udbedring af ruten mod Pavillion. 

 

Faktiske forhold 

Der er behov for udbedring af ruten mod Pavillion, i form af en gangbro, eftersom der allerede 

kommer ret mange personer dertil og da det kan være glat og farligt, skal man gerne undgå nogen 

ulykker. 

 

Indstilling 

Der bør etableres trapper af træ, dette bør undersøges og planlægges. 

 

Administrationens vurdering og anbefaling 

Dette skal fremlægges til UNISCO udvalget, og det næste møde afholdes den 02.02.2022, og når 

man har drøftet sagen i udvalget, så skal man lige afvente hvilke næste tiltag der kan være.  

 

Afgørelse 

Medlemmerne støtter at man skal lave en undersøgelse og der foreslås at man i undersøgelsen 

medtager om der skal etableres lygtepæl. 
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Pkt. 05 Forslag om etablering af en hytte ved at bruge de resterende midler 

 

Baggrund 

Næsteformanden for bygdebestyrelsen Batseba Karlsen har fremkommet med dagsordenspunktet, 

der vedrører anskaffelse af endnu en hytte. 

 

Faktiske forhold 

Itilleq mangler en husflidsværksted og for at overkomme problemstillingen har man fremkommet 

med et forslag. 

Man har afholdt et kursus for husflidsarbejdere i Itilleq, men de har ingen husflidsværksted til 

rådighed, og derfor kan personerne der har været på husflids kursus ikke bruge denne gode 

mulighed, som ellers kan være gavnligt for alle, og hvis de kan begynde at lave forskellige ting, kan 

de ellers få lidt indtægter til sommer, når turisterne begynder at komme. 

 

Indstilling 

Næsteformanden for bygdebestyrelsen, har fremkommet med et forslag om at der anskaffes en hytte 

fra STARK, som ligner den hytte tiltænkt som skindværksted, dette ved at bruge de resterende 

midler af dispositionsbeløbet for bygdebestyrelsen i 2021. 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at hvis man vil anskaffe en ny hytte til Itilleq, så bør man lige afvente at 

man har ansat en kontorleder i Itilleq, og dette begrundes i, at den kommende kontorleder, når 

vedkommende er ankommet til Itilleq, skal være med til at udarbejde de kommende forslag og være 

med til at undersøge lignende forhold nærmere. Samt har man endnu ikke færdig bygget den 

kommende skindværksted, og derfor bør man være opmærksom på at der kan opstå uforudsete 

udgifter, og derfor bør man have reserve midler. Med hensyn til det kommende skindværksted, så 

skal man også tænke på, at der skal etableres vandrør og installeres el til hytten, og der er allerede 

kommende udgifter der vedrører isoleringen af hytten. 

 

Afgørelse 

Der besluttes, at de eksisterende bygninger undersøges først og vurderes nærmere.   
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Pkt 06 Mødeplan for bygdebestyrelsen for resten af året. 

 

Faktiske forhold: 

Bygdebestyrelsen fastsætter sine kommende møder til resten af året, og dette sker på den sidste 

møde på året. 

Men dette er ikke sket, på grund af forskellige forhold. 

 

Indstilling: 

Der indstilles, at man gennemgår forslagene under behandlingen og at alle medlemmer skal 

godkende beslutningen. 

 
  

Sidste frist til 
aflevering af 
dagsordenspunkt: 

Mødedato: Ændringsforslag: 

19. januar 2022 26. januar 2022   

02. februar 2022 09. februar 2022   
02. marts 2022 09. marts 2022   
06. april 2022 13. april 2022   
04. maj 2022 11. maj 2022   
01. juni 2022 08. juni 2022   

Ferie Ferie   
03. august 2022 10. august 2022   

07. september 2022 14. september 2022   
05. oktober 2022 12. oktober  2022   

02. november 2022 09. november 2022   
30. november 2022 07. december 2022   
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Afgørelse 

 
Forslagene godkendes. 
Man er åben over, at man kan afholde et møde hvis der opstår behov for det. 
 
Bilag 
Kalender for 2022. 

  

Sidste frist til 
aflevering af 
dagsordenspunkt: 

Mødedato: Ændringsforslag: 

19. januar 2022 26. januar 2022 Kan ikke afholdes 

02. februar 2022 09. februar 2022 Der afholdes et møde i andet sted 
02. marts 2022 09. marts 2022 Godkendt 
06. april 2022 13. april 2022 Godkendt  
04. maj 2022 11. maj 2022 Godkendt 
01. juni 2022 08. juni 2022 Godkendt 

Ferie Ferie Godkendt  
03. august 2022 10. august 2022 Godkendt  

07. september 2022 14. september 2022 Godkendt  
05. oktober 2022 12. oktober  2022 Godkendt 

02. november 2022 09. november 2022 Godkendt  
30. november 2022 07. december 2022 Godkendt 
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Pkt. 05 Bygdekontorets månedsrapporter  

 

• Kontorlederens månedsrapport for august, Sarfannguit 

o Eftermiddagens møde med borgmesteren 

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

 

Tukannguaq: har ellers haft lyst til at deltage på mødet hos forebyggelsesudvalget, men det blev 

informeret at der ikke afholdes et møde. 

Pele: efterlyser en nærmere redegørelse vedrørende hvordan forretningsordenen bliver udarbejdet. 
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Mødet sluttede kl. 12:31 
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