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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01  Godkendelse af dagsordenen 

Pkt. 02  Formandens beretning. 

 

Økonomiske sager 

Pkt.03 Balancer. 

 

Generelle sager 

Pkt. 04 Forslag til ansættelse af en medhjælper til Vejformanden  

Pkt 05 høring om fangstperioder og kvoter for efterårsjagten af rensdyr og moskusokser 

for 2018 

Pkt 06 Anlægsønsker for 2019 

Pkt 07 Ansøgning om timer til at ansætte en medarbejder til pakning af affald. 
Pkt 08 Ansøgning til at arrangere besøg fra Kangaatsiaq  
Pkt 09 Ansøgning fra arrangører for Nationaldagen. 
 
 

 

Pkt 10. 

Orienteringssager 

1. Referat fra skoleledelsesmødet. 

2. Kontorlederens månedsrapport for Maj 2018 

3. Referat af Bygdebestyrelsesmøde den 23. Maj 2018 

4. Referat af “Oqalliffik” 31. Maj 2018. 

5. Oplysningskampagne til alle om personlig udvikling. 

 

 

Punkt 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 dagsordenen 

 
Afgørelse 
 
 
Godkendt. 
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Pkt. 02  Formandens beretning. 
 
Bilag1. 
Formandens beretning. 
 
 
Afgørelse 
 
 
Taget til efterretning. 
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Pkt.03 Balancer. 

J nr 01.00.04 

Regelgrundlag 

Balance af 8. Juni 2018 

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling 

Det indstilles, at punktet tages til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
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Pkt. 04 Forslag til ansættelse af en medhjælper til Vejformanden 

J.nr.: 03.03.02.02 

Baggrund: 

Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 

At få en medhjælper til vejformanden. Kravene til opgaveløsning og lovgivningen er blevet 
strengere i løbet af de sidste årrækker, og her handler det ikke kun om vejene, idet der jo også er 
opgaver, der skal løses hver eneste dag. 
Hvis man sikrer stillingen som en helårs stilling, vil det blive mere attraktivt. 
Derfor foreslår formanden, at der skal eftersøges en løsning til en medhjælper til vejformanden med 
månedsløn. 
 
Faktiske forhold: 
Det er normalt at mangle arbejdskraft på denne tid af året, da der fokuseres på stenbider og andre 
fisk, og om efteråret frem til jul kommer arbejdssøgende på en gang.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske og administrative konsekvenser: Der er ingen at finde i Balance for at få en ekstra 
vejformand. 
 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at der skal laves en skrivelse til  Udvalget for Teknik, Råstoffer og 
Miljø vedr. økonomien med henblik på at finde midlerne. 
 
Afgørelse 
Indstillingen er godkendt. 
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Pkt 05 høring om fangstperioder og kvoter for efterårsjagten af rensdyr og moskusokser 

for 2018 

J. nr. 

75.03.05 

Baggrund: 

Høring om rensdyr og moskuoskesjagten. 

 

Faktiske forhold: 

Der er høring om rensdyr og moskusoksejagten hvert år. 

Høringen skal være afleveret den 29 juni 2018. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at medlemmer drøfter sagen. 

 

Afgørelse 

Høringen om start- og slutdato for kvoten godkendes. 
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Pkt 06 Anlægsønsker for 2019 

J.nr.:06.01 

Baggrund: 

Anlægsønsker blev fremlagt til borgerne den 31. maj 2018, og fremlæggelsen blev godkendt af 
bygdebestyrelsen den 13. juni 2018. 
 
2019 

1. Nye ungdomsboliger 
2. Nyt havn  
3. Færdiggørelse af asfaltering af vejen. 

 
(1) 
 
Der er ikke etableret erstatningsboliger, efter Selvstyrets sanering af boliger, som resulterede i 
negativt udvikling blandt boligsøgende. 
Som nævnt tidligere er der på nuværende tidspunkt ingen boliger, der kan tilbydes, og der er 
behov for nye anlæg. 
Især boliger for unge, og det anbefales, at der bygges i arealet ved den tidligere B-221. 
(2) 
 
Der er hårdt brug for et nyt havn, da fartøj er blevet større og der er mange transportskibe som 
ikke kan sejle gennem bugten. (Sallinnguit)  Når et nyt havn anlægges, vil det skabe flere 
muligheder for ankomster af transport- og passagerskibe samt turister.  Det vil skabe fremgang 
for Kangaamiut, et nyt havn kan ikke undværes.  Det vil åbne mange muligheder ud for havnen.  
Ny fabrik m.m.. Samt åbning af alle slags muligheder i den nordlige del. 
 
(3) 
Der er behov for terrænregulering af områder i bygden i form af fjeldsprængning, Kangaamiut 
er placeret på en skråning, hvorved der er behov for terrænregulering. Terrænreguleringen kan 
resultere i besparelser ved snerydning om vinteren. 
I forbindelse med terræregulering, er det nødvendigt, at asfalteringen færdiggøres. 

 

Afgørelse. 

Godkendt med lidt tilføjelser. 
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Pkt 07 Ansøgning om timer til at ansætte en medarbejder til pakning af affald. 
 

J nr 27.04.00 

Baggrund: 

Bygdebestyrelsesmedlemmet Efraim Olsen har fremsat forslaget til dagsordenen, og blev godkendt 
af formanden for bygdebestyrelsen Barnabas Larsen. 
Der blev foreslået at komme medet krav om en fuldtidsstilling, når der skal laves stillingsopslag til 
en medarbejder til pakning af affald.  
 
Faktiske forhold: 
I år skal man ikke længere benytte forbrændingen og i stedet begynde at pakke affald, og i den 
anledning har Området for Teknik og Miljø og lederen af forbrændingsanlægget i Maniitsoq afholdt 
oplysningskampagne, og der blev fortalt at en forbrændingsmand er nok til disse opgaver.  
Forslagsbrevet blev sendt til tekniskchefen, da det blev lovet, at besvarelse ville komme derfra. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske og administrative konsekvenser: Balancen muliggør ikke ansættelse af en medarbejder 
til forbrændingsmanden. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at dette skal drøftes af medlemmerne og at vejformanden skal deltage i 
mødet og vurderingen. 
 
Afgørelse 
Pkt. 04 skal vedhæftes som grundlag. 
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Pkt 08 Ansøgning til at arrangere besøg fra Kangaatsiaq  
 
J.nr. 13.10 
 
Baggrund: 
Formanden for bygdebestyrelsen har godkendt det fremsendte forslag af Kitsia Petrussen. 
Der vil være velkomstspisning som indledning, når de besøgende fra Kangaatsiaq ankommer den 
18. juni sammen med medarrangørere, og en del af pengene skal bruges til afslutningsarrangement 
før de besøgende rejser igen. Ansøgte beløb udgør 3.000,00 kr. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser, indestående i balance pr.11 juni 2018: 185.000,00 kroner. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at medlemmerne godkender ansøgningen. 
 
Afgørelse 
Indstillingen er godkendt. 
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Pkt 09 Ansøgning fra arrangører for Nationaldagen. 

J. nr. 

Baggrund: 

Formanden for bygdebestyrelsen Barnabas Larsen har godkendt ansøgningen fra 
fritidskoordinatorerne. 
De ansøger om bevilling til brug til arrangementet i Nationaldagen den 21. juni 2018. 
Og disse skal bruges til Kaffe/The grønlandske produkter samt til underholdningspræmier. 
Ansøgte beløb: 5.000,00 kroner. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser, indestående i balance pr.11 juni 2018: 185.000,00 kroner. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes. 
 
Afgørelse 
Indstilling godkendt. 
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Pkt 10. 

Orienteringssager 

1 Referat fra skoleledelsesmødet. 

2 Kontorlederens månedsrapport for Maj 2018 

3 Referat af bygdebestyrelsesmødet den 23. maj 2018 

4 Referat af “Oqalliffik” 31. maj 2018. 

5 Oplysningskampagne til alle vedr. personlig udvikling. 
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Punkt 11. Eventuelt 

 

• Nationaldagen skal afholdes i minihallen 

Polkadansere fra Kangaatsiaq vil ankomme. 

Folketingsmedlemmer skal komme. 

• 16-17 Juni 2018 naturforskønnelse. 

• Der vil komme nogen fra Mary Fonden på besøg. 

• Hvorfor står selvbyggerhuset Type 2100 stille? 

• Der blev sat en dato til fjernelse af den nedbrændte jolle 17/6/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.50. 


