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Dagsorden for åbne møde 

Punkt 01. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 02.  Formandens beretning. 

Økonomisager 

Pkt. 03 Balancer. 

 

Generelle sager 

Pkt. 04 Fremlæggelse vedr. Forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-21 i Sisimiut 

i uge 34.  

Pkt. 05 Høring vedr. øgelse af bygdebestyrelsernes kompetence.  

Pkt. 06 Badesø om sommeren, omkring vejen til Sugarlouf.  

Pkt. 07 Anskaffelse af askebægre til vejsiderne i bygden. 

 

Orienteringssager 

Punkt 08 Orienteringssager 

 
Punkt 09 Eventuelt 
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Mødet startede kl. 13.15 

 

Deltagere: 

Inuit Ataqatigiit 
Laila K. Thomassen 
Johan Lange 
Siumut 
Knud Olsen 
 
 

Fraværende med afbud: Ingen 

Fraværende uden afbud: Ingen 
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Pkt. 01  Godkendelse af dagsordenen 

 

Afgørelse 

Godkendt. 
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Pkt. 02  Formandens beretning 

BILAG 1                                                      
Formandens beretninger 
 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1.  
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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 

2. Balance 2017 
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Pkt. 04 Fremlæggelse vedr. Forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-21 i Sisimiut 

i uge 34.  

Jnr: 

Baggrund 

Bygdebestyrelsen har under deres møde den 20. Juni 2017 besluttet at fremlægge følgende 3 

budgetønsker.  

1. ønske: 

• Multihus, forsamlingshus. 

Kangerlussuaq mangler et forsamlingshus. Udover forsamlingshuset søger vi også om et 

vaskeri, som borgerne har manglet i flere år. Dette vil være en besparelse, da borgerne i 

Kangerlussuaq længe har haft problemer med at anskaffe sig de dyre vaskemaskiner pga. de 

gamle amerikanske elinstallationer. 

2. ønske: 

• Oprydning af jernskrot i Kangerlussuaq. 

Jernskrot ophober sig i jerndumpen i Kangerlussuaq. Det er ønskeligt, at jernskrot fjernes, 

før det bliver for dyrt til at blive fjernet, da skrottet efterhånden placeres/smides ud udenfor 

dumpen. Der er ønskeligt, at de udskibes. 

3. ønske: 
• Forbedring af veje i og udenfor bygden. 

Det er ønskeligt med forberedelse af vejene, da hullerne hvert år alene lukkes til, ligesom 

vejene ikke er blevet gjort stand, siden amerikanerne anlagde dem. Det er nødvendigt at 

Vejene  blive asfalteret eller  dækket med noget andet som er velegnet til vejene inde i 

bygden.  Således vil man spare på udgifter til de årlige istandsættelser af huller. Desuden er 

der behov for at forbedre vejene udenfor bygden, da vejene benyttes af turister. 

Indstilling 

Administrationen indstiller,  at der under  budgetseminar i Sisimiut i uge 34 skal drøfte hvordan 

ønskerne skal fremlægges. 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Pkt. 05 Høring vedr. øgelse af bygdebestyrelsernes kompetence. 
Jnr: 

Baggrund 

Høring vedr. forøgelse af bygdebestyrelsernes kompetencer. 
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Kommunalbestyrelsen har under sit møde den 11. maj 2017 vedtaget vedtægt for styrelsen af de 

kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia. 

I forbindelse med nedsættelse af udvalg, blev Udvalget for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold nedsat. 

I vedtægtens § 11 står der: "Stk. 3 Kommunalbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for 

kommunens bygder, efter høring i de enkelte bygdebestyrelser.” 

Under vedtægten for styrelsen af bygdebestyrelsernes kompetencer i Qeqqata Kommunia, står 

der: det kommunalbestyrelsen vedtagne rammer for budget skal følges, og følges på baggrund af 

det kommunalbestyrelsen vedtagne.  

1. Administration.  

2. Det tekniske område. 

3. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet. 

4. Det sociale område. 40 Dagforanstaltninger for børn og unge. 

5. Undervisning og kultur. 

6. Forsyningsvirksomheder.  

7. Anlægsområdet.  

I forbindelse med budgetseminaret i uge 34 i Maniitsoq næste år, vil man sammen med 

kommunalbestyrelsen også drøfte hvilke opgaver/ansvar, der skal delegeres til 

bygdebestyrelserne. 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at bygdebestyrelsen drøfter hvilke opgaver/ansvar 

Bygdebestyrelsen skal have, inden der afholdes møde med kommunalbestyrelsen. 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt.  

 

Forskellige ansvarsområder uddelegeres til bygdebestyrelsesmedlemmerne. 

Laila K. Thomassen; Teknisk området. 

Johan Lange; Daginstitutionsområdet. 

Knud Olsen; Skoleområdet. 

 

Bilag 
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Pkt. 06 Badesø om sommeren, omkring vejen til Sugarlouf.  

Jnr: 

Baggrund 

Forslagsstilleren er næstformanden Johan Lange. Formanden Laila K. Thomassen har godkendt 

punktet.  Badesøen lige udenfor bygden trænger til udvikling, da den er benyttet meget i det seneste 

år.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser. 

Forslaget er, at anskaffelsen af springbræt og skraldespande til søen kan betales af 

Bygdebestyrelsen.  

Indestående beløb i Bygdebestyrelses konto 18 pr. 1. August 2017: kr. 153.453,43. 

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at Teknik området sørger for grundigere undersøgelse om søen egner 

sig som en badesø og måle dybden,  

men der kan på forhånd sættes skraldespande op. 

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt. 

 

Bilag 3 

Email fra Johan Lange af 3. august 2017. 
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Pkt. 07 Anskaffe af askebægre til vejsiderne i bygden. 

Jnr: 

 

Baggrund 

Forslagsstilleren er næstformanden Johan Lange. Formanden Laila K. Thomassen har godkendt 

punktet.  

Forslaget er at anskaffe askebægre til cigaretskodderne på vejsiderne i bygden.  Der skal arbejdes 

mere på renligheden.  

 

Indstilling: 

Administrationen indstiller, at dagsordenspunktet bliver drøftet og bliver vurderet.  

 

Afgørelse 

Indstillingen godkendt, der skal også bestilles lommeaskebægre.  

 

Bilag 4 

Email fra Johan Lange af 3. august 2017. 
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Orienteringssager 

Punkt 08 Orienteringssager 
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Punkt 09 Eventuelt 

 

• Der er ønske om, at der afholdes et møde mellem Bygdebestyrelsen og fritidsledere den 30. 

August 2017.  
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Mødet sluttede kl. 15.30. 


