Bygdebestyrelsesmøde den. 09.Marts 2015 - kl:09:00

Dagsorden for åbent møder:
Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden.

Pkt.02

Formands beretning

Økonomi sager
Pkt. 03

Balancer

Generelle sager
Pkt. 04

Møde med arbejdsgruppen om bygdens jubilæum

Pkt. 05

Forslag om foreningskurser

Pkt. 06

Forslag om iværksættelse af trapper mod gangstien fra pontonbroen

Pkt. 07

Bevillingstilskud til bygder for 2015

Orienteringssager
Pkt. 08

KANUKOKAs skrivelse om oplysning til KANUNUPI

Pkt. 09

Eventuelt.

Mødet start kl: 09.10
Deltagere:
Atassut
Tønnes Kreutzmann
Albrictine Lynge
Siumut
Barnabas Larsen
Fraværende med afbud:
Fraværende uden afbud

Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse - Godkendt

Pkt. 02

Formandsberetning.
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Bilag 1.
Formandens beretning.

Afgørelse
Godkendt

Pkt. 03

Balance.

Retningsgrundlag.
Qeqqata Kommunias Kasse- og regnskabsregulativ.
Økonomi Balance.
Afgørelse
Taget til efterretning
Pkt. 04. Møde med arbejdsgruppen om bygdens jubilæum
J.nr: 03.19

Baggrund:
Oplægstager bygdebestyrelsesformand Tønnes Kreutzmann.
Der blev i mødet den 11. februar 2015 besluttet, at arbejdsgruppen til kommende møde den 11.
marts 2015 fremlægger forslag redegørlse til hvad og hvordan der skal forberedes til bygdens
jubilæum, samt udarbejdelse til dækning af udgifter mv.

Faktiske forhold
Der blev den 11. februar 2015 afholdt møde med Kirsten Petrussen og Sofiaaraq O Petrussen,
(Kristian Willumsen deltog ikke pga. afrejse). Der blev under mødet besluttet, at forberedelsen
udarbejdes i punktvis.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at forslaget er positivt, og at der for at realisere dette skal tages
beslytning..
Indstilling:
Administrationen indstiller, at man sammen ed indkaldte, fastsætter datoer til arrangementer, og at
man i samråd med bygebestyrelsen finder dækning til udgifter derom.
Afgørelse.
At der til bygdens 250 års Jubilæum indkøbes varer til fælles spisning og gaver (hædres)
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1. Indkøb af grl. provianter/ tørfisk hos Royal Greenland er godkendt og der indkøbes rælinger
og Mattak i Pilersuisoq.
2. der sørges for overføring fra VHS til cd, 1½ spilletid 150,- kr
3. Der er forespurgt om trommedans til (Leif Imanuelsen), som har annonceret tilbud.
4. Afholdelse af koncerter er fastsat i dage 26-27. Juni 2015/Tilbyder er fremlagt.
Afholder mødes hv. måned med bygdebestyrelsen, første gang under bygdebestyrelsesmødet den
15. april 2015.

Pkt. 05

Forslag om foreningskurser

J.nr: 03.00.01.
Baggrund:
Oplægstager bygdebestyrelsesformand Tønnes Kreutzmann.
Der blev under debatforum den 26. februar 2015 enighed om kursusafholdelse mht.
foreningsarbejde, som bygdebestyrelsen skal der behandle videre, hvor formandskabet eftersigende
fremkom med vejledende forslag omkring ansøgningsmetoder til Fonde.
Faktiske forhold:
Foreningsarbejde gennem årende er dalet. Det er tydeligt, at det kun er bingospil der benyttes til
indsamlinger. Der er foruden onsdage og torsdage sidst på måneden bingospil i næsten alle dage.
Deltagerne fra debatmødet ønsker, at kurser ifm. Foreningsarbejde realiseres.
Administrativt og økonomiske konsekvenser
Økonomiskkonsekvenser fra Konto 1820603501med buget på kr.106.000,- r. 6. marts 2015
Foreningskursusafholder John Olsen fra Maniitsoq har for tiden ferie, hvorfor udgifter dertil ikke
kan nævnes på nuværende tidspunkt.
Indstilling:
Administrationen vurderer, at den drøftes og besluttes fra medlemmer.
Afgørelse.
Aalipaaraq Kreutzmann & Lauritz Kreutzmann forespørges om de evt. kan komme til Kangaamiut
og afholde foreningskursus.

Pkt. 06
Forslag om opsættelse af trapper mod gangstien fra pontonbroer
J.nr. 23.03
Baggrund.
Oplægstager bygdebestyrelsesformand Tønnes Kreutzmann.
At der anskaffes fem ekstra pontonbroer i den sydlige del er under sidste møde den 11. februar
godkendt. Men efter godkendelsen fremkom andet vigtigt område, hvor formandskabet fremkom
med ønske om midler til opsættelse af trapper mod gangstien i næste sydlige pontonbro.
Faktiske forhold
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Pontonbroen i den sydlige del benyttes som anlægskaj, og til afhentning af patienter til
transportering. Gangbroen er kun fra nederste del, hvor gangstien opefter er meget dårlig stand.
Der er til administration forespurgt direkte derom, men som endnu ikke er besvaret.
Administrativt og økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser, beløbet hentes fra Konto 182060350, buget pr. 6. marts 2015
kr.106.000,-.

Indstilling.
Administrationen indstiller, at der i samarbejde med vejformanden anskaffes materiale fra konto
1820603501.
Aalajangerneq
Afgørelsen flyttes til punkt 07

Pkt.07

Tilskudsbevilling til bygder for 2015

J.nr: 67.05.00
Baggrund
Borgmester i Qeqqata Kommunia Hermann Berthelsens skrivelse om tilskudsbevilling for 2015.
Bygdebestyrelsen anmodet om fremsendelse af forslag tidlig 10. marts 2015.
Faktiske forhold
Selvstyret har igen ydet tilskud for 2015 til erhverv -og beskæftigelsestiltag til bygder og
yderdistrikt. Anlægsbevillinger på kr. 5. mio. for 2015 til alle Kommuner og bygder er i forhold til
2014 halveret på 2,5 mio.
Indstilling
Administrationen indstiller, at tilskuddet er positivt, og at medlemmerne drøfter dette og selv finder
på andre løsninger.
Afgørelse.
• At jernaffald omkring anlægskajen fjernes ønskes, ca.50.000,- kr
• At der mht. pontonbroer i pkt. 06 anskaffes materialer/som opsættes af ledige i Kangaamiut i
samarbejde med vejformanden, ca.50.000,- kr
• At der asfalters i vejen fra omkring alderdomshjemmet og til den sydlige ende, ca.300.000,kr.
• Sprængning ifm. jordjævning, ca.100.000,- kr.
• Klargørelse af sprængte sten til t blive sat i vand (lavvandsgrund) ca.50.000,- kroner.
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Pkt. 08

Orienteringssager
1.
2.
3.
4.
5.

Skrivelse fra KANUKOKA til KANUNUPE
Skrivelse fra “Sanasoq”v/Esra Rosing om renovation
Referat af skolebestyrelsesmødet fra mødet af 17/02/2015
Referat af bygdebestyrelsesmødet i Kangaamiut af i Kangaamiut af 11/02/2015
Administrationens månedsrapport for februar 2015.

Afgørelse
2. Dr videresendes svarbrev til Esra Rosing
Pkt. 09 Eventuelle
•

Skoleinspektøren indkalder til bestyrelsesmøde.

Mødet slutter kl: 11.00
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