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Dagsorden for det åbne møde 

Pkt. 01.  Godkendelse af dagsordenen 

Punkt. 02. Formandens beretning. 

Økonomisager 

Pkt 03. Balancer 

 
Generelle sager 

Pkt. 04.    Kultur og idrætsdag i Qeqqata Kommunia 

Pkt. 05.  Tilbud fra Brøndum 

Pkt. 06. Skolelederens ansøgning 

Pkt. 07. Opdatering af hytteområder i Qeqqata Kommunia 

 

Orienteringssager 

 
Punkt 08. Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 13:05. 

 

Deltagere: 

Siumut 
Knud Olsen 
 
 
Kattusseqatigiiit 
Nini F. Holstebro 
 
 

Fraværende med afbud: Astrid Bro, Siumut 

 

Fraværende uden afbud: 
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Pkt. 01.  Godkendelse af dagsordenen 

Afgørelse 

 
Godkendt. 
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Pkt. 02.  Formandens beretning 

BILAG 1 
Formandens beretning. 
 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
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Pkt. 03. Balancer 

Regelgrundlag: 

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at medlemmerne tager punktet til efterretning. 

 

Afgørelse 

Godkendt. 

 

Bilag: Balance af 11. november 2016. 
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Pkt. 04.    Kultur og idrætsdag i Qeqqata Kommunia 

J.nr: 01.01.00 

Baggrund: 

Stiftelse af kultur- og idrætsdag har været et mål i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem 

Siumut og Atassut under denne valgperiode i Qeqqata Kommunia. Det blev indstillet, at der skulle 

sendes en høring til samtlige bygdebestyrelser.  

 

Regelgrundlag. 

Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed. 

 

Faktiske forhold 

Der afvikles kultur og idrætsdag i både Sisimiut og Maniitsoq, hvor afholdelsen af kultur og 

idrætsdag i bygderne ligeledes skal udformes ud fra afgørelsen for hele kommunen. 

Der blev dertil foreslået, at bygdebestyrelsen kommer med  to forslag til oplæg. 

Som det første, at æres og prisuddeling afholdes den sjette januar i begge kommuner, for at markere 

året der er gået. 

Som det andet, at enkelte bosteder (byer og bygder) selv skal afgøre sæsonpræget afvikling af kultur 

og idrætsdagen.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Dermed vises, at kommunen støtter sundt livsstil. 

 

Økonomiske og administrativ konsekvens 

Der er to der skal tages stilling til. Det første er, om kommunen ved afgørelse evt. skal tildele støtte 

med kr. 4.000,00 til kultur og idrætsdagen i byer og bygder, der styres af Uddannelsesområdet.   

Eller, for det andet, om finansiering til Kultur og idrætsdagen afholdes fra dispositionskontoen for 

bygder.  

 
Indstilling 

Administrationen indstiller, at bygdebestyrelsen drøfter forslagene og oplægget, og efterfølgende 

fremkommer med et svarbrev.  

 
Afgørelse 
 
Indstillingen godkendt. 
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Bilag: E-mail fra Ane Siegstad Lennert af 14. oktober 2016. 
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Pkt. 05. Tilbud fra Brøndum 

 

Jnr:01.10.00 

 
Baggrund 

Dagsordenen blev fremlagt af Bygdebestyrelsesformanden Knud Olsen.  

Den 6. oktober gav administrationen udbudstilbud til Brøndum om skilte lavet af metal, om de kan 

ordne de bøjede skilte og hvor meget det vil koste.  Brøndum skrev den 24. oktober, at reparationen 

ekskl. maling af skiltene vil koste ca. kr. 6.000,00.  

 

Faktiske forhold 

Nogle af skiltene er blevet bøjede under skibstransporten via Royal Arctic Line (=RAL). Og på 

grund af det, har man ikke sat dem på plads efter ankomsten.  Efter RAL´s tilsyn skal der afgives 

erstatning på værdi af: kr. 10.450,00. 

 

Administrationens vurdering  

Administrationen vurderer, at efter bygdebestyrelsens drøftelse skal RAL kontaktes og få lavet 

skiltene snarest.  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at bygdebestyrelsen efter drøftelse, bestiller arbejdet.  

 
Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 
 
 
Bilag: E-mail fra Brøndum af 24. oktober 2016. 

 E-mail fra Royal Arctic Line af 8. September 2016. 

  



Referat af Kangerlussuaq Bygdebestyrelsens ordinær møde.  
23. november 2016  Kl. 13.00 
 

                                                                                Qeqqata Kommunia 

 
9 

Pkt. 06. Skolelederens ansøgning 

Jnr:   

 

Baggrund: 

Dagsordenen blev godkendt af formanden Knud Olsen. 

Skoleleder og ansvarshavende for hallen Jens Borch Scharnberg (JBS) fremsendte en ansøgning til 

bygdebestyrelsen den 7. November 2016. Ansøgningen omhandler redskaber til hallen, samt 

fodboldmål til legepladsen udenfor skolen.  JBS´s begrundelser for sin ansøgning er, at på grund af 

hallens store forbrug af varme og el har man ikke råd til at købe indendørs inventarer til hallen.  På 

grund af at der er forfaldet inde i hallen, sendes ansøgningen til bygdebestyrelsen.  

 
Faktiske forhold: 

Det resterende budget i konto 18 i Kangerlussuaq den 11. November 2016: kr. 147.000,00. 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at Bygdebestyrelsen træffer en afgørelse efter drøftelse.  
 

 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
 
 

Bilag: email fra Jens Borch Scharnberg af 7. November 2016. 
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Pkt. 07. Opdatering af hytteområder i Qeqqata Kommunia 

Jnr:   

 

Baggrund: 

Dagsordenen blev fremlagt af Borgmesteren og Kommunaldirektøren. Formanden for 

bygdebestyrelsen Knud Olsen godkender dagsordenen.  Brevet vedr. opdatering af hytteområder i 

Qeqqata Kommunia blev modtaget den 4. November 2016.    Bygdebestyrelsen blev bedt om, at 

fremkomme med forslag om nye hytteområder og uegnede hytteområder.  Der kom ønske om, at 

der understreges hvor hytterne ikke skal placeres.  F.eks viden om det vigtige rensdyrruter.  Det er 

et klart udgangspunkt, at hytteområderne udlægges hvor der er plads til og interesse for etablering 

af flere hytter, så der ikke er tale om varetagelsen af enkeltpersoners interesser. Dagsordenen 

skyldes de mange borgerhenvendelser, og Kommunalbestyrelsen afgørelse om gældende 

arealtildelinger til hytter skal revurderes.  Det drejer sig ud over udlæggelse af områder til hytter og 

afstanden mellem hytter samt nye områder til fiskeri- og fangsthytter. Denne type hytter forventes 

ejet af private eller virksomheder og tænkes benyttet for udøvelsen af fisker- og fangsterhvervet. 

 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at Bygdebestyrelsen efter drøftelse fremkommer med et forslag.   
 
Afgørelse 
Indstillingen godkendt. 
 
 
Bilag: Brev fra Qeqqata Kommunia af 4. November 2016. 
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Punkt 08. Eventuelt. 

 

1) Ny leder på Orpigaq skulle ellers med til bygdebestyrelsesmødet i oktober, men mødet blev 

udsat til november og der vil han deltage, således han kan præsentere sig selv og orientere 

om sine opgaver.  

2) Der skal laves udbudstilbud til firma, 

med at hænge skiltene op i år.  

3) Mødedatoer for første kvartal i år 2017 blev fastlagt.  

4) Emnet om at der ikke kommer tandlæge til Kangerlussuaq oftere, vil blive bragt videre.  

5) Basketballmål fra “Orpigaq” som vil være tilgængeligt for alle, bliver installeret i foråret 

2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.48 


