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Dagsorden for det åbne møde 

Punkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Punkt. 02 Formandens beretning. 

Økonomisager 

Punkt. 03 Balance. 

 
Generelle sager 

Punkt.  04  Større sikkerhed for turister 

Punkt. 05 Multibane 

Punkt. 06 Jagt og tilsyn i Kangerlussuaq  

Orienteringssager 

1. Skiltene er ankommet, og idet der var transportskade, har Royal Arctic Line skriftligt 

meddelt, at de vil give erstatning for skaderne. 

 
Punkt. 07 Eventuelt. 
 

Mødet startede kl.  

 

Deltagere: 

Siumut 
Knud Olsen 
Astrid Bro 
 
Kattusseqatigiiit 
Nini F. Holstebro 
 

Fraværende med afbud: 

Ingen. 

 

Pkt. 01  Godkendelse af dagsordenen 
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Afgørelse 

Godkendt. 
 

Punkt. 02 Formandens beretning 

Bilag 1 
Formandens beretning. 
 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
 

Punkt. 03 Balance. 

Regelgrundlag: 

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia 

Bilag: Balance af 28. september 2016 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 

Godkendt. 
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Punkt. 04   Større sikkerhed for turister  

J.nr: 73 15 

Baggrund: 

Formanden for bygdebestyrelsen Knud Olsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 

En enigt bygdebestyrelse har under sit sidste møde den 17. august 2016 gået ind for, at der for de 

mange vandreturister mellem Sisimiut og Kangerlussuaq in mente skal bestilles plakater, der 

fortæller hvordan man skal færdes i fjelde, som skal hænges op i lufthavnen. 

Plakater udarbejdes i henhold til de eksisterende retningslinjer. De eksisterende vedtægter, som 

Arctic Circle Business (ACB) har udfærdiget skal benyttes. Den skal sættes ind i ACB's 

hjemmeside, derfor vil det være passende, at hænge vedtægterne i lufthavnen, så turister, der 

ankommer til Kangerlussuaq umiddelbart kan få kendskab til vedtægterne. 

 
Indstilling 

Administrationen indstiller, at bygdebestyrelsen skal gennemlæse vedtægterne, og få bestilt plakater 

og drøfte, hvor plakaterne skal hænges op. 

 
Afgørelse 
 
Punktet udsættes til næste møde da vedtægterne ikke er modtaget endnu.  

 Administrationen kontakter ACB. 

 

Pkt. 05 Multibane 

J.nr: 01.10.00 

 
Baggrund 

Næstformanden for bygdebestyrelsen Nini Frydkjær Holstebro har fremsat forslaget tildagsordenen.  

 Formanden Knud Olsen har godkendt forslaget. 

 

Bygdebestyrelsens dispositions konto 18 til indkøb og arrangementer skal drøftes.  

Der er en særskilt undersøgelse af Multibane. Denne Multibane er tilegnet til børn med cykel og 

skateboard. 

Undersøgelser og svar afventes endnu. Der undersøges igen om særskilt tilbud af Multibane, da det 
første tilbud havde værdi på kr. 250.000,  
Nini Frydkjær Holstebro afventer igen på svar.  

tigusaqaqqinnissani utaqqivaa. 
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Faktiske forhold 

Indhold af dispositions konto 18 til bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq, den 28. september 2016  

Der er rest på kr. 146.598,89. 

Der skal holdes et møde om Multibanen og opsætning af udstyr. 

 

Administrationens vurdering  

Administrationen vurderer at, bygdebestyrelsen drøfter punktet og videresende forslagene. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller at, bygdebestyrelsen drøfter og tager stilling til punktet. 

 
Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 
 

Pkt. 06 Jagt og tilsyn i Kangerlussuaq  

J.nr: 72.01 

 

Baggrund: 

Formanden Knud Olsen og næstformanden Nini Frydkjær Holstebro har fremsat forslaget til 

dagsordenen. Formanden har godkendt forslaget. 

I Kangerlussuaq florerer det, at der ikke er nok jagttilsyn i Kangerlussuaq. Bygdebestyrelsen ønsker 

at finde en løsning på det, og har på den baggrund fremsat forslaget til dagsordenen. 

 
Faktiske forhold: 

Bygdebestyrelsen holdt et møde med jagtbetjenten i 2013. Bygdebestyrelsen har ønsket at 

jagtbetjentene skal være i Kangerlussuaq i længere tid.  

Nunaqarfimmi aqutssut kissaatiginikuuaat piniarnermut nakkutilliisut sivisunerusmik 

 De begrunder dette med, at der kommer mange fanger samt 

fritidsjæger fra hele kysten, samt  

at ulovlig fangst er et florerende emne.  

 
Indstilling 
 

 Administrationen indstiller, at bygdebestyrelsen drøfter punktet og udfærdiger en skrivelse. 
 
Afgørelse 
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Indstillingen godkendt. 

 

Pkt 07 Evt 

 

1) Den nye leder af Orpigaq kommer til bygdebestyrelsens møde i oktober for at præsentere sig 

selv for bygdebestyrelsen, samtidigt med at præsentere sine tiltag. Indkaldes til næste møde 

den 26. Oktober. 

2) Administrationen kontakter Brøndum og forhører sig om de kan rette den skæve 

opslagstavle. 

 

Mødet sluttede kl. 15:01 


