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Dagsorden for det åbne møde: 

Punkt. 01  Godkendelse af dagsordenen 

Punkt. 02  Formandens beretning. 

 

Økonomiske forhold 

Punkt. 03 Balancer. 

 

Generelle sager 

Punkt 04 (KAPP) fiskernes henvendelse vedrørende et sted, hvor de kan sætte agn 

Punkt 05 Udskiftning af vejskilte med nye 

Punkt 06 Ansøgning om midler til julearrangement 

Punkt 07 Qeqqata Kommunias høring til borgere vedrørende bygdevilkår.  

  

Punkt 08 Orienteringssager 

 

Punkt 09 Eventuelt 
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Mødet startede kl. 13;00. 

 

Deltagere: 

 

Atassut 

 

Albrichtine Lynge 

 

Siumut 

 

Efraim Olsen 

Barnabas Larsen 

 

Fraværende med afbud: 

 

Fraværende uden afbud: 
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Punkt. 01  Godkendelse af dagsordenen 

 
Afgørelse 

 

Godkendt 
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Punkt 02. Formandens beretning. 

 

Bilag 1. 

Formandens beretning. 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning. 
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Punkt. 03. Balance 

 

Regelgrundlag 

 

Balancer pr. 24 November 2017. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at punktet tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning. 
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Punkt 04 (KAPP) fiskernes henvendelse vedrørende et sted, hvor de kan sætte agn 

Jne 

 

Baggrund: 

Forslag til dagsorden af bestyrelsesformand Jens Lyberth for Kangaamiut Fiskerforeningen, blev 

godkendt af formanden Barnabas Larsen, som også selv havde lignende forslag til dagsorden. 

Fiskerne rettede en skriftlig henvendelse om hjælp til at etablere den gamle vestlige Elværk eller en 

bygning, til brug når de sætte agn på deres fiskeriudstyr. 

Formanden for KAPP indsendte en skrivelse om en skur som samlesæt, som han mener er egnet til 

formål. 

 

Faktiske forhold: 

Om vinteren benyttes Kommunens værksted til at sætte agn, som anses utilfredsstillende af 

vejformanden, idet brugerne aldrig gør rent efter brug og sætter ikke underlag, når de sætter agn på 

deres fiskeriudstyr. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at formanden for KAPP indkaldes til mødet for at drøfte ansøgningen. 

 

Afgørelse 

Den vestlige Elværk skal benyttes til "Agnsætning" 

 

Bestyrelsen for KAPP indkaldes til møde på senere tidspunkt. 
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Âdo Goliathsen fra KAPP – og vejformanden deltog ved mødet. 

 

Punkt 05 Udskiftning af vejskilte med nye 

Jnr: 

 

Baggrund: 

Dagsordens forslagsstiller formanden Barnabas Larsen. 

Udskiftning af vejskilte med nye, idet der er mangel på vejskilte og gæster navigeres via husfarve 

og udformning, vil dette kunne forbedres, når der etableres tydelige vejskilte? 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at medlemmerne drøfter forslaget. 

 

Afgørelse 

Der skal rettes henvendelse til Området for Teknik og Miljø om vejskilte. 

 

Hensigten er at benytte konto 18 eller 20 til formålet 
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Punkt 06 Ansøgning om midler til julearrangement 

Jnr: 

 

Baggrund: 

Ansøgningen fra fritidskoordinatorerne blev godkendt til dagsorden af formanden Barnabas Larsen. 

Der blev ansøgt om 5.000,00 kr. til julearrangement for borgerne, midlerne skal benyttes til 

følgende: Kaffe/The, tilbehør m.m. samt til juleklip, ansøgningen blev sendt i starten af december. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser: Mulige økonomiske konsekvenser: konto 

1820603501 har en indestående på 23.000,00 kr. pr. 24 november 2017. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes, idet det er for alle borgere. 

 

Afgørelse 

 

Det blev godkendt, at der skal ydes 5.000,00 kr. i tilskud. 

 

Forslagsstilleren gik ud af lokalet under drøftelse af punktet. 
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Punkt 07 Qeqqata Kommunias høring til borger vedrørende vilkår i bygderne 

Jnr: 

 

Baggrund: 

Forslag til dagsorden af medlem under Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold Jakob Olsen, 

KB-medlem, forslaget blev godkendt af formanden Barnabas Larsen. 

Oplægget indeholder følgende med ønske om oplysninger. 

 Et trygt bygdeliv 

 Hvordan er arbejdslivet? / hvilke muligheder er til stede? 

 Gensidig respekt mellem borgerne i bygderne? 

 Indhandlingsstedet, indhandling? / Personaleforhold.? 

 Hvilke fremtidsvisioner har borgerne i bygderne? 

Der er ønske om fremlæggelse af spørgsmålene til borgerne. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at dette drøftes under en borgermøde samt at der fastlægges en dato til 

borgermødet. 

 

Afgørelse 

Afholdes under “Oqalliffik” i januar 2018. 
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Punkt 08 Orienteringssager 

1. Konstituerings rapport af Skolebestyrelse 30/10-2017. 

2. Bygdebestyrelsesmøde dato 11/10/2017 

3. Kontorlederens månedsrapportering for oktober 2017. 

4. Referat fra “Oqallittarfik” den 23/11/2017. 

5. Der blev indsendt en ansøgning til Hudson Greenland A/S. 
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Punkt 09 Eventuelt 

 

 Julefrokost / Nytårsfest. 

 Juletræet tændes den 3/12/2017 og formanden holder tale. 
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Mødet sluttede kl. 15:15. 


