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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01  Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 02  Formandens beretning. 
 

Økonomisager 

Pkt. 03 Balancer. 

 

Generelle sager 

Pkt. 04 Ansøgning om afholdelse af nodelæsningskursus og koncert for alle borgere. 

Pkt. 05 Efterspørgsel af agnsætningssted for fiskerne. 

Pkt. 06 Skrivelse til KNI ”Pilersuisoq” vedrørende gamle bygninger. 

Pkt. 07 Hvad kan vi forbedre i 2019? Med hensyn til personalet og opgaverne? 

Pkt. 08  Vedrørende venteskur for skibspassager. 

Pkt. 09 Kåring af årets forening. 

Pkt 10. 

Orienteringssager 

 

Pkt 11. Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 13:00. 
 
 
Deltagere: 

 
Atassut 
 
Albrichtine Lynge 
 
 
Siumut 
 
Barnabas Larsen 
Efraim Olsen 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fraværende uden afbud: 
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Pkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 
Afgørelse 
 
 
Taget til efterretning. 
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Pkt. 02  Formandens beretning  

Bilag1. 

Formandens beretning. 

 

Afgørelse  
 
Taget til efterretning. 
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Pkt. 03 Balancer. 

Regelgrundlag 
 
Balance af 08.11.2018. 
Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 
 
 
Indstilling 
Det indstilles, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 
 
 
Afgørelse 
 
Taget til efterretning. 
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Pkt. 04 Ansøgning om afholdelse af nodelæsningskursus og koncert for alle borgere. 

J.nr. 

Baggrund: 

Fritidslederen Maalia Willumsens skriftlige henvendelse, blev forslaget godkendt som dagsorden af 
formanden Barnabas Larsen. 
Peter L. Josefsen blev inviteret til at afholde nodelæsningskursus for interesserede i Kangaamiut i 
perioden 19-23 november 2018, med ankomst til Kangaamiut 17. november 2018 fra Maniitsoq. 
Formålet er, at borgere med interesse i sangkor opfordres til at blive medlem i sangkoret, og 
nodelæsning kan også dermed medtages under aftenskole, såfremt deltagerne i kurset er 
interesseret, da interessen herfor er tydeligt. 
Derudover: Er formålet, at der afholdes en koncert for borgerne som afslutning, her kan deltagerne 
ved nodelæsningskurset være med. 
Honorar til klaver instruktør: 3.000,00 kroner. 
 
Jens Gustav og co. har sagt ja til at afholde koncert i dagene 24-25. November 2018. 
Med hensyn til bespisning, ansøges der herom: 3.000,00 kroner. 
 
Udgifter for kursus og koncert: 11.400,00 kr. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske og administrative konsekvenser, indestående på konto 1820603501 pr. 8. november 
2018: 105.000,00 kroner. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at konto: 1820603501 benyttes til at give tilskud, dette er sket, idet 
henvendelses brevet er blevet godkendt af formanden. 
 
 
Afgørelse 
 
Godkendt. 
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Pkt. 05 Efterspørgsel af agnsætningssted for fiskerne. 
 
J.nr. 
 
Baggrund: 
 
Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
Formanden indsendte et forslag til dagsorden, for at forsætte sagen om efterspørgsel på 
agnsætningssted for fiskerne. 
For at fortsætte sagen fra mødet den 3. Oktober 2018, blev der afholdt møde med KAPP, hvor det 
blev konstateret, at forslaget blev afvist, hvorved man påny efterspørger agnsætningssted. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at lederen Arona Levisen fra RG og en bestyrelsesmedlem fra KAPP 
indkaldes til mødet. 
 
Afgørelse 
 
KAPP´s ønsker. 
Der rettes henvendelse til RG Maniitsoq, om Arona kan undersøge, om der er mulighed for at der 
etableres depotrum for langliner/garn i Kangaamiut, ligesom i Maniitsoq. 
Arona vil undersøge, om RG kan give tilskud til en agnsætningssted/depotrum for fangstudstyr. 
 
Bygdebestyrelsen skal få undersøgt arealet nord for værkstedet, man fandt egnet til formålet. 
Endvidere bane vej for om muligt realisering i 2019. 
 
Følgende blev indkaldt til mødet: Lederen Arona Levisen fra RG og KAPP bestyrelsesformand Jens 
Lyberth. 
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Pkt. 06 Skrivelse til KNI ”Pilersuisoq” vedrørende gamle bygninger. 

J.nr. 
 
Faktiske forhold: 
 
Bilag1. 
 
Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
Forslagsstilleren forespørger om et punkt, der blev drøftet af bygdebestyrelsen den 17. Maj 2017 
samt status på brevet til KNI Pilersuisoq, som ikke er blevet besvaret til dags dato. 
Der er indsendt brev vedrørende bygninger B 77 og B 78, som ikke er registreret som 
bevaringsværdige. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at der påny indsendes et brev, som en tilføjelse til den tidligere 
indsendte brev. 
Dette skal først drøftes blandt medlemmerne. 
 
Afgørelse 
 
Der skal igen sendes skrivelse til KNI Pilersuisoq. 
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Pkt. 07 Hvad kan vi forbedre i 2019? Med hensyn til personalet og opgaverne? 

J.nr. 
 
Baggrund: 
 
Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
Vi plejer at mangle tiltag, for at kunne gøre arbejdet i Kommunen tiltrækkende og for at forbedre 
forholdende for ansatte. Især i bygderne. Hvilket politiske tiltag kan vi igangsætte, for at skabe 
trofaste og initiativivrige personale samt gode samarbejdspartnere i bygderne? 
Det er svært lovgivningsmæssigt at tildele godtgørelser, men det er ønskeligt, at man drøfter 
optimeringsmuligheder af vilkårnerne. Til gavn for bygningen. På alderdomshjemmet. På skolen. 
På daginstitutionen. På kommunekontoret og for vejarbejdere. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at medlemmerne drøfter forslaget. 
 
Afgørelse 
 
Det er ønskeligt med sammenhold blandt de ansatte. 
 
Opgaven varetages af formanden og ledelsen. 
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Pkt. 08  Vedrørende venteskur for skibspassager. 

J.nr. 
 
Baggrund: 
 
Tilbudsbrevet fra ”Sanasut 2017 I/S” blev godkendt som dagsordenspunkt af formanden Barnabas 
Larsen. 
Tilbuddet vedrører venteskur for skibspassager i “Sarfaq Ittuk”. 
For 2016 blev det ellers godkendt, at bygning af venteskur foretages med “Bygdepuljen”, men på 
grund af forskellige årsager påbegyndte byggeriet ikke. 
Nu ansøges til tilbuddet på: 138.400,00 kroner. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske og administrative konsekvenser, indestående på konto 1820603501 pr. 8. november 
2018: 105.000,00 kroner. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at tilbuddet udskydes til 2019, idet midler for 2018 på 
konto:1820603501 ikke rækker til, men at dette drøftes blandt medlemmerne. 
 
Afgørelse 
 
Udskydes til 2019. 
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Pkt. 09 Kåring af årets forening. 

J.nr. 

Baggrund: 
J.nr. 

Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 

Hvert år kåres ”Årets forening”, og skal afholdes igen i år. 
 
Faktiske forhold: 
 
Ved kåring af ”Årets forening”, uddeler bygdebestyrelsen en diplom og pengegave, som afholdes 
hvert år. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser, indestående på konto 1820603501 pr. 8. november 
2018: 105.000,00 kroner. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at forslaget hænges på opslagstavlen. 
Men at medlemmerne drøfter dette. 
 
Afgørelse 

Hænges på opslagstavlen, med en frist til 30/11/2018. 
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Pkt 10. 

Orienteringssager 

1. Referat af Bygdebestyrelsesmøde den 3/10/2018 

2. Kontorlederens månedsrapportering for oktober 2018. 

3. “Panel” 30/10/2018 referat. 
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Pkt 11. Eventuelt. 

 

• Daginstitutionsbørnene tænder juletræet, A.Lynge holder tale. 

• En kok blev ansat på daginstitutionen pr. 1/11/2018. 
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Mødet sluttede kl. 14:50. 


