Bygdebestyrelsesmøde den. 15. Januar 2015 - kl:13:00

Dagsorden for åbent møder:
Pkt. 01

Godkendelse af dagsorden.

Pkt.02

Formands beretning

Økonomi sager
Pkt. 03

Balancer

Generelle sager
Pkt. 04

Mødedatoer for resten af året (2015) Ukiup sinneranut (2015)

Pkt. 05

Ansøgning om midler til fælles sammenkomst for unge

Pkt. 06

Ansøgning om midler til nytårsaften for børn

Orienteringssager
Pkt. 07

Orienteringssager.

Pkt. 08

Eventuelt.

Mødet start kl: 13.00
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.

Bilag 1.
Formandens beretning.
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Afgørelse
Taget til efterretning

Pkt. 03

Balance.

Retningsgrundlag.
Qeqqata Kommunias Kasse- og regnskabsregulativ.
Økonomi Balance.
Aalajangiineq
Taget til efterretning
Pkt. 04. Mødedatoer for resten af året (2015)
J.nr.13.10
Baggrund:
Det blev i december mdr. besluttet, at der fastsættes mødedatoer fra januar 2015. Der afholdes
generelt møder hver onsdag.

Indstilling:
Administrationen beslutter, at medlemmer drøfter og afgøre derom.
Afgørelse.
11. Februar – 11. Marts – 15. April – 13. Maj – 10. Juni – August (åbent) 23. September –
14. Oktober – 09. December

Pkt.05
Ansøgning om midler til de unges aftenssammenkomst.
J.nr. 85.03
Baggrund:
Oplægstager bygdebestyrelsesformand Tønnes Kreutzmann.
Pva. arrangører, har Tønnes Kreutzmann pr. brev fremsendt ansøgning om midler til den årlig
fællessammenkomst og nytårssammenkomst for unge, med beløb på kr. 5.000,00.
Aftensammenkomsten afholdes i forsamlingshuset d. 18. januar 2015.
Faktiske forhold:
Det bliver i år for 76-enes gang der afholdes sådanne sammenkomst. Den årlige sammenkomst, som
lidt ældre sågar deltager i er glæde for mange og giver fælles samvær.
Administrativt og økonomiske konsekvenser
Qeqqata Kommunia

2

Bygdebestyrelsesmøde den. 15. Januar 2015 - kl:13:00

Konto1802603501, med rest ultimo 2014 kan benyttes til tilskud. D. 12/1-2015 har konto
1820603501 indhold kr. 31.000,00.
Administrationens vurdering:
Administrationen mener, at sådan sammenkomst er positivt, og at den såvel giver både
aktivitetsmuligheder samt ind for forebyggelse.

Indstilling:
Administrationen vurderer, at den drøftes og besluttes fra medlemmer, og indstiller at man fra
administrationen holder kontrol mht. varekøbet.
Afgørelse.
Tønnes Kreutzmann er inhabil, og har derfor ikke deltaget i afgørelsen.
Ansøgningen er godkendt.

Pkt..06
J.nr:

Ansøgning om midler til nytårssammenkomst for børn.
85.03

Baggrund.
Bygdebestyrelsesformand Tønnes Kreutzmann godkender fritidsinspektørens oplægsskrivelse pva.
arrangører.
Pva. arrangørerne søger Anton Larsen om kr. 3.000,00. Den årlige fællessammenkomst for børn
som er iværksat, og som i de sidste par år er afholdt, ønskes at afholdes igen her i år, hvorfor der
søges om midler til arrangementet.
Indstilling.
Administrationen vurderer, at der kan gives tilskud fra konto 1820603501 (ultimo)
Og anbefaler, at administrationen holder kontrol mht. varekøb.

Aalajangerneq
Ansøgningen er godkendt.

Pkt.07

Orienteringsager.

Orientering.
1.
2.
3.
4.

Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 12/12-2014
Fritidsinspektørens beretning mht. fodboldskolen
Illu iluaqut – Skrivelse mht. deltids ansættelse
Referat fra bygdebestyrelsesmøde d. 10. Dec. 2014.

Afgørelse.
Qeqqata Kommunia
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Taget til efterretning.

Pkt. 08

Eventuelle.
Materiale, der er tilovers fra Fodboldskolen bruges i børns nytårssammenkomst.
Filmen SUME kan vises i Kulturnat

Mødet slutter kl: 13.30

Qeqqata Kommunia

4

