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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 Ansøgning om fiskeri af hellefisk i Evighedsfjorden.  

Pkt. 05 Ansøgning om sponsorat for at deltage ”TIMIUNA”.  

Pkt. 06  Forslag til ”Foreninger” om at ansøge til konto 1820603501  

Pkt. 07 Musikbandens ”Nanook” ansøgning om at tage til Kangaamiut i anledning af 

deres 10-års jubilæum.  

Pkt. 08 Forslag om udvikling af redskaber til udendørsaktiviteter.  

 

Pkt 09 

Orienteringssager 

• Referat fra skoleledelsesmødet. 

• Svar om B 77  

• Referat fra bygdebestyrelsesmødet  

• Kontorlederens månedsrapportering for januar 2018. 

 

Pkt. 10. 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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Punkt. 01  Godkendelse af dagsordenen 

 
Afgørelse 
 
Godkendt. 
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Punkt 02  Formandens beretning. 

Bilag1. 
Formandens beretning. 

 
Afgørelse 
 
Taget til efterretning 
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Pkt.03 Balancer. 

 

Regelgrundlag 

Balance pr. 9. Februar 2018. 

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning 
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Pkt. 04 Ansøgning om fiskeri af hellefisk i Evighedsfjorden.  

J nr. 

 

Baggrund: 

Punkt til dagsorden fremsat af Fiskeri- og Fangstkonsulenten Iver Lyberth, blev godkendt af 
formanden Barnabas Larsen.  
På baggrund af Kangaamiut (KAPP)´s henvendelse om ansøgningen om fiskeri af hellefisk med 
sænkegarn i Evighedsfjorden, har konsulenten lavet en høring blandt bygdebestyrelsen.  
 
Fisker	og	fanger	foreningen	i	Kangaamiut	har	rettet	skriftlig	henvendelse	den	23.	december	2017,	med	
ansøgning	om	at	fiske	efter	hellefisk	med	garn	i	Evighedsfjorden	fra	januar	til	og	med	marts.		

iht. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk stk. 10 : 
Erhvervsfiskeri ved at bruge fiskenet eller trawlernat er forbudt. 

Stk 2 I kommunale vedtægter kan nærmere regler om dispensation fra stk 1 fastsættes, således at 
fiskeri med garn kan tillades i afgrænsede områder.	

Fiskeridepartementet	har	i	sin	besvarelse	til	foreningens	henvendelse	23.12.2017	skrevet,	at	dette	kan	ske	
ved,	at	Qeqqata	Kommunia	udarbejde	en	vedtægt	om	garnfiskeri	af	hellefisk.		

Kommunalbestyrelsen	skal	foretage	en	afgørelse	om	vedtægten	ved	dennes	møde.		
	
Hermed	en	høring	blandt	bygdebestyrelsen	i	Kangaamiut,	for	at	beder	dem	om	at	udarbejde	en	udtalelse	
om	fiskerforeningens	i	Kangaamiut	henvendelse.		
 
Indstilling 

Administrationens indstiller, at foreningens bestyrelse bliver indkaldt og lave en høring.  
 
Afgørelse 
 
Ligesom det skal forhøres om i KB, hvor brevet har været henlagt de sidste 2 år.  
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Pkt. 05 Ansøgning om sponsorat for at deltage ”TIMIUNA”.  

J nr. 

Baggrund: 
 

Fritidskoordinatorernes ansøgning som dagsorden blev godkendt af bygdebestyrelsesformanden 
Barnabas Larsen.  
Der ansøges om 3.000,00 kr. som skal bruges til plakater og deltagere, som skal deltage i 
"TIMIUNA" den 28. April 2018 ved at gå eller løbe.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: Mulige økonomiske konsekvenser: konto 
1820603501 har en indestående på 116.000,00 kr. pr. 9. februar 2018. 
 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at der kan bevilges tilskud gennem konto 1820603501, men at 
medlemmerne skal tage stilling til sagen efter drøftelse. 
 
Afgørelse 
 
 
Godkendt 
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Pkt. 06  Forslag til ”Foreninger” om at ansøge til konto 1820603501  

J nr. 

Baggrund: 

Formanden for bygdebestyrelsen Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 

Forslag til ”Foreninger” om at ansøge til konto 1820603501 i marts 2018, foreningerne kan nogen 
gange være skylden i travlheden, når de bliver nødt til at ansøge i løbet af året, derfor skal det 
vurderes om der skal laves en ansøgningsordning, hvor de får mulighed for at søge om samlet 
tilskud.  Og formanden forslog, at 60.000,00 kr uddeles til foreningerne.  
 
Faktiske forhold: 
 
Der er 19 foreninger i Kangaamiut, og der afholdes Bingo 4 dage om ugen for at samle midler, som 
udnyttes af foreningerne.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: Konto 1820603501 har indestående på 116.000,00 
kroner pr. 9. februar 2018: . 
 
I henhold til Styrelsesloven § 53 Stk.1 står der, at følgende Kultur og folkeoplysning kan benyttes: 
Ved tilskud til foreninger:  
 
Indstilling 
 
Administrationens indstiller, at medlemmerne skal diskutere om hvorvidt der skal gives tilskud til 
foreninger.  
 
Afgørelse 
 
 
Ansøgte beløb blev reduceret til 50.000,00 kr. 

Foreningerne skal ikke sende en ansøgning igen for resten af året.  
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Pkt. 07 Musikbandens ”Nanook” ansøgning om at tage til Kangaamiut i anledning af 
deres 10-års jubilæum.  
 
J nr. 
 
Baggrund: 
 
Frederik Elsner´s fra banden "Nanook" skriftlige henvendelse blev godkendt som dagsorden af 
formanden Barnabas Larsen.  
”Nanook” vil rejse på turne til bygder i anledning af 10-års jubilæet, hvorved der ansøges om 
følgende for 3 dage:  

1. Kost.  
2. Rejse til 3 personer  
3. Overnatninger.  
4. Rejse fra DK pr. person.  

Og tilbuddet lyder på 50.000,00 kr. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske og administrative konsekvenser: Konto 1820603501 har indestående på 116.000,00 
kroner pr. 9. februar 2018. 
 
Indstilling 
Administrationens indstiller, at medlemmerne drøfter ansøgningen og tager en afgørelse.  
 
Afgørelse 
 
Idet samlingsstedet til mange personer ”Minihallen” har været udsat for brand og forsamlingshuset 
er for lille, godkendes koncerten ikke.  
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Pkt. 08 Forslag om udvikling af redskaber til udendørsaktiviteter.  

J nr. 
 
Baggrund: 
 
Skriftlig henvendelse af Fritidslederne i Qeqqata Kommunia Aalipaaraq Kreutzmann & Fali Kleist, 
blev godkendt som dagsorden af formanden Barnabas Larsen.  
Qeqqata Kommunias Kommunalbestyrelse har afsat 2 mio. kr. i 2018 som støtte til udvikling af 
redskaber til udendørsaktiviteter.  
Bevillingen er øremærket til byer og bygder i Qeqqata Kommunia, og skal fordeles ud fra behov.  
Der er ønske om at høre borgernes meninger om hvad der er behov for.  
Fristen for henvendelsen er den 15. februar 2018.  
 
Indstilling 
Administrationens indstiller, at borgernes høres i "Oqalliffik”.  
 
Afgørelse 
 

1. Anskaffelse af bænke med borde ved Motionsstedet: 10.000 kr. 
2. 40.000 kr. skal bruges til at bygge et terrasse på altanen nord for Museets have til ældre og 

mindre børn, der skal også være en sti til kørestolsbrugere samt med plads til barnevogne på 
altanen.  

3. 60.000 kr. til at bygge en slags forhindringsbane med gynger nord for den gamle 
kommunekontor og på den gamle brandstationgrund skal der ligges tømmer og udvides.  

	
Det er svært at beregne en budget, da der er for meget sne.  
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Pkt 09 

Orienteringssager 

• Referat fra skoleledelsesmødet. 

• Svar om B 77  

• Referat fra bygdebestyrelsesmødet  

• Kontorlederens månedsrapportering for januar 2018. 

• Referatet af mødet mellen Bygdebestyrelsesformanden og Borgmesteren den 29/01/2018 

 

 

Taget til efterretning. 
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Pkt. 10. Eventuelt. 

 
• Der skal afholdes ”Oqalliffik” i mødesalen den 22. februar 2018.  

 
 
 
Mødet sluttede kl. 15:10. 


