
Bygdebestyrelsens ekstra ordinære møde den 27. Februar 2017 kl 13:00 

                                                                                Qeqqata Kommunia 

 
1 

Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01.  Godkendelse af dagsordenen 

Punkt 02  Formandens beretning. 

 

Økonomisager 

Pkt. 03 Balancer. 

 

Generelle sager 

Pkt. 04 Bygdepuljen 2017.  

Pkt 05 Hytteopførelse ved Mødesalen og Elværket.  

Pkt. 06 Forslag om at der afholdes kurser med hensyn til ansøgninger til erhvevs/fonder i 

samarbejde med Arctic Cirkel Bussiness.  

 

Orienteringssager 

Punkt 07. Orienteringssager 

 

 

Pkt. 08 Eventuelt. 



Bygdebestyrelsens ekstra ordinære møde den 27. Februar 2017 kl 13:00 

                                                                                Qeqqata Kommunia 

 
2 

Mødet startede kl. 13.00. 
 
 
Deltagere: 

 
Atassut 
 
Tønnes Kreutzmann 
Albrichtine Lynge 
 
Siumut 
 
Barnabas Larsen 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fraværende uden afbud: 
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Pkt. 01.  Godkendelse af dagsordenen 

 
 
Afgørelse 
 
 
Det blev godkendt.  
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Punkt 02  Formandens beretning. 

Bilag 1. 
Formandsberetning 

 
Afgørelse 
 
 
Formanden fremlagde beretningen mundtligt.  
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Pkt 03 Balancer. 

 

Regelgrundlag 

 

Kasseregulativ bilag 1.  

Balance. 

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling 

 

Administrationen indstiller, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning. 
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Pkt 04 Bygdepuljen 2017.  

J.nr. 
 
 
Baggrund: 

Borgmesterens og stabschefens Hans Christian Sværd´s henvendelse til bygdebestyrelsen, blev 
godkendt som emne i dagsordenen af næstformanden Barnabas Larsen.  
 
Selvstyret har i Finansloven 2017 afsat 7.588 mio. kr. til udviklingspulje til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvikling i 
bygderne. 
 
Da midlerne fordeles ligeligt mellem kommunerne har Qeqqata Kommunia således fået 1.595 mio. kr. til rådighed. 
 
Projekter fra sidste år, samt nyt projekt blev i Økonomiudvalget på sit sidste møde d. 14. februar 2017, godkendte at 
puljen på 1.595 mio. kr. til erhvervsudvikling i bygderne, at der afsættes 300.000 kr til; 

• 50.000 kr til arbejdet med UNESCO verdensarvsområde, 
• Gældende for samtlige kommuner,  turismeseminaret i Kangerlussuaq 250.000 kr.  

 
Og at 1.295 mio kr afsættes til bygderne som bygdebestyrelserne skal fremsende ønsker med fokus på en øget 
beskæftigelse i bygderne.  Der henvises til vejledningen som blev tilsendt af Departementet for Erhverv, 
Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender.  
 
Indstilling 
 

Administrationen indstiller, at bygdebestyrelsen skal komme med forslag efter drøftelse.  
 

Afgørelse 
 

1 - Ophalerrampe (ca. 150.000,00 kr.) 
Der var ellers ansøgt om en ophalerrampe forrige år, men uden held.  Der kommer strengere krav 
om at fartøjerne i vores bygd med fisker- og fanger erhverv, skal være i god stand, og at have 
muligheder for vedligeholdelse går hånd i hånd med erhvervsfremmende handlinger.  
 
2 - Hytter som kan bruges som salgsboder i loppemarked 2. stk (ca. 70.000,00 kr.) 
Der laves offentlig handel blandt borgerne i årets løb selvom det sker sjældent.  Og da man synes 
det er vigtigt med at have renlige salgsboder eftersom turismen vokser, ansøges der om dem.  
 
3 - Seminar med hensyn til afholdelse af kurser for at søge midler til erhvervs og fonder (ca. 
50.000,00 kr.) 
Tanken med det her er, at samle ideer til lokal erhvervsudvikling ved at holde et kursus/seminar for 
interesserede borgere og bestyrelser for foreninger her i bygden i samarbejde med Arctic Circle 
Bussiness. 
 
 4 – Nye trapper i bygden (ca. 150.000,00 kr.) 
Det bringer stolthed at have flere selvstændige virksomheder i Kangaamiut.  Med hensyn til de 
seneste års byggerimæssig situation, er de lokale privates fremtid usikker, derfor er man nødt til at 
lave byggemodninger i nogle af arealer og være fleksibel med sikkerheden.  
 
5 – Istandsættelse af pontonbroer (ca. 75.000,00 kr.) 
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For at gøre bygden lettere tilgængeligt at det vigtigt, at vi har gode kajforhold og vedligeholde 
pontonbroer, når vi nu tænker på Sarfaq ittuks og krydstogtskibenes anløb.  
 
 
6 – Plukkemaskine (ca. 35.000,00 kr.) 
Kangaamiut har en lille bræt.  Den bliver godt benyttet af fiskerne og fangerne, og hvis der skal 
laves erhvervsfremmende handlinger, kan man ikke gå udenom istandsættelse af materialer, har 
man ansøgt om en plukkemaskine magen til den de har i Sisimiut ”Qimatulivik”,  
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Pkt. 05 Hytteopførelse ved Mødesalen og Elværket.  

J.nr. 

Baggrund: 
Forslagsstilleren er bygdebestyrelsens næstformand Barnabas Larsen. 
Forslag om at der bygges ventehytter ved Mødesalen og Elværket betales fra Bygdepuljen.  
 
Faktiske forhold: 
Der sælges forskellige ting ved siden af mødesalen og der mangles læ, samt der mangles venteskure 
nord for elværket ved ankomsten af kystskibet.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Forslagsgiveren har ønske om at der gives bevilling fra Bygdepuljen.  
Budgettet er omregnet til ca. 100.000,00 kroner. 
 
 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at forslaget godkendes eftersom den er interessant, men medlemmerne 
skal tage afgørelsen.  
 
 
Afgørelse 
 

Se punkt 04 
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Pkt. 06 Forslag om at der afholdes kurser med hensyn til ansøgninger til erhvevs/fonder i 

samarbejde med Arctic Cirkel Bussiness.  

 

J.nr. 

Baggrund: 

Forslagsstilleren er bygdebestyrelsens næstformand Barnabas Larsen. 
Der skal samarbejdes med Arctic Cirkel Bussiness og der afholdes kurser med hensyn til 
ansøgninger til erhvevs/fonder, det skal betales fra bygdepuljen.  
Efter erhvervsseminaret i 2015 har der ikke været noget efterfølgning, og hvis der skal arrangeres 
efterfølgninger, foreslås der at der laves kurser for at lave ansøgninger.  
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Forslagsgiveren har ønske om at der gives bevilling fra Bygdepuljen.  
Budgettet er omregnet til ca. 50.000,00 kroner. 
 

 

Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at forslaget godkendes eftersom den er interessant, men medlemmerne 
skal tage afgørelsen.  
 
 
Afgørelse 
 

Se punkt 04. 
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Orienteringssager 

Punkt 07. Orienteringssager 

1. Referat fra Skolebestyrelsesmødet i Kangaamiut skolen af 13/2-2017 

 

 

 

 

 

Afgørelse 

 

Taget til efterretning. 
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Pkt. 08 Eventuelt. 

• Brættet. 

1. At der anskaffes ekstra affaldsdepot.  

2. At bordene dækkes med plastik.  

3. At der hænges skilt op hvor der står spytning/rygning forbudt.  

4. At nederste skillevæg i den nordlige del fjernes.  

• Ansøgninger om opsættelse af paraboler er indstillet.  

• Næste “Oqallittarfik” den 30/3-2017 hos “Salliligaq”v/Albricht Berthelsen. 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.05. 


