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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01  Godkendelse af dagsordenen 

 

Generelle sager 

Pkt. 02 Asnøgning om agnplads for fiskerne. 

Pkt. 03 Præsentation af Fritidsleder. 

Pkt. 04 Ansøgning fra Forebyggelsesudvalget. 

 

Pkt. 05. Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 13.07. 
 
 
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 
 
 
Godkendt. 



Bygdebestyrelsens ordinærmøde 11/18 den 3. oktober 2018  

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

4 

Pkt. 02 Asnøgning om agnplads for fiskerne. 

J.nr.: 72.02.00 
Baggrund: 

Formanden for bygdebestyrelsen Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
Som agnplads anser man container Model DCS 2042, som ingen vinduer har, som velegnet. 
Pris: Inklusiv fragt ca. kr. 95.0000,00. 
Med hensyn til pladsen, anser man pladsen nord for sygeplejestationen, hvor der stadig er 
cementrester som egnet, ligesom andre placeringsmuligheder blev drøftet. 
 
Faktiske forhold: 
Tidligere har fiskerforeningen rettet henvendelse til bygdebestyrelsen om, at de kunne være 
behjælpelige med at finde en agnplads til dem, og i den forbindelse har man indstillet den gamle 
elværk, som dengang ikke blev benyttet, men som nu benyttes.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: Konto 1820603501 har indestående på 163.000,00 
kroner pr. 14. september 2018. 
 
Indstilling 
 
Administrationen vurderer, at sagen bør vurderes af borgmesteren på grund af den høje pris, efter 
medlemmerne har drøftet sagen. 
 
Afgørelse 
 
KAPP indkaldes til næste møde den 3. oktober 2018. 
 
Forslaget fjernes. 
 
Formålet er, at der skal laves en ny planlægning. 
KAPP fremkommer selv med forslag. 
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Pkt. 03 Præsentation af Fritidsleder. 

 

Baggrund: 

På baggrund af, at der er ansat en Fritidsleder, beslutter bygdebestyrelsen under dennes møde den 
19. september 2018, at han for at præsentere sig selv, skal deltage til mødet. 
 
Afgørelse 
 

Fritidslederen Maalia Willumsen fremlagde sin plan for kommende måneder. 
Fremlæggelsen blev taget til efterretning. 
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Pkt. 04 Ansøgning fra Forebyggelsesudvalget. 

J.nr. 

 

Baggrund: 

Formanden for bygdebestyrelsen Barnabas Larsen har godkendt dagsordensforslaget om, en 
skirftlig ansøgning fra Mette Willumsen på vegne af forebyggelsesudvalget. 
Ansøgningen indeholder armbånd, som skal afleveres til deltagerne, når forebyggelsesudvalget 
laver arrangementer, og i slutningen af året 2019, vil man kåre vinderen, som har det fleste 
armbånd. 
Der søges om kr. 3.266,17. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser, indestående på konto 1820603501 pr. 01. oktober 
2018: 140.000,00 kroner. 
 
Indstilling 
 
Ansøgningen er nyt og interessant, derfor indstilles ansøgningen til godkendelse fra medlemmerne. 
 
Afgørelse 

 
Godkendt. 
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Pkt. 05 Eventuelt 

• Der afholdes borgermøde i mødesalet den 30/10-2018 om Planstrategi for 2018-2022. 

• Formanden oplyser, at han ikke har noget beretning, med den begrundelse, at der var kort tid 

mellem sidste møde og nu. 

• Den 25. september 2018 var Socialministeren / Doris J. Jakobsen på besøg, de fik 

fortællinger og rundtur i bygden.  

• Formanden skal være bortrejst i perioden 6. okt. og 19. okt. 2018, da han skal hente børn og 

have kursus. 

 

Tilforordnede til mødet var: Personer fra Maniitsoq, der skal undersøge følgende: 
• Orientering om planerne om renovering af skolen og daginstitutionen. 
• Orientering ibrugtagning af neddeler til affald. 
• Orienterin om Hudson Ressources. 
• Orientering om pontonbroer. 
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Mødet sluttede kl. 15:10 


