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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

 

 Orienteringssager 

Pkt. 02 Ophalingsrampe ved havnen til jolleejerne. 

Pkt. 03 Administreringen af forsamlingshuset 

Pkt. 04 Formålet ved brug af vaskeriet 

Pkt. 05 Igangværende opgaver 

 

 Økonomisager 

Pkt. 06 Økonomirapport vedrørende ultimo juli 2022. 

 

 Personale sager 

Pkt. 07 Orientering vedrørende stillinger. 

 

Pkt. 08. Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 13:00 
 
 
Tilstedeværende: 

 
Atassut 
Anna Karen Hoffmann 
 
Inuit Ataqatigiit 
Johan Lange 
Hans Davidsen 
 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fraværende uden afbud 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
 
Dagsordenen er godkendt. 
 
 
  



Referat fra det ordinære møde 06/2022 i bygdebestyrelsen den 31. august 2022, kl. 13:00 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

3 
 

Pkt. 02 Ophalingsrampe ved havnen til jolleejerne. 
Journalnr: 24.01.06 
 
Baggrund 
Forslag fra bygdebestyrelsesmedlemmet Hans Davidsen: 
"Ophalingsrampe" ved havnen til jolleejerne, hvad er status for sagen? Jeg mener, at man bør lave 
en forespørgsel. 
 
Regelgrundlag 
 
Faktiske Forhold 
Administrationen skal informere, at betonpladerne er allerede udarbejdet i den gammel lejr, 
entreprenørplads, og er klar til at blive transporteret til havnen. Betonpladerne skal nedsættes og 
samles sammen når der er lavvande nede i havnen. Entreprenørerne er blevet kontaktet med 
anmodning om at fuldføre opgaven snarest muligt. 
 
Indstilling 
Indstillingen er at orienteringen tages til efterretning. 
 
Afgørelse 
Der skal sendes et brev til borgmesteren om anmodning af et møde, hvor man vil inkludere 
forskellige emner og administreringen og brugen af forsamlingshuset/multihus som ligger under 
pkt. 03, hvor man kan åbne for at foreninger og skoleelever kan indsamle midler. 
 
Indstillingen godkendt.  
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Pkt. 03 Administreringen af forsamlingshuset 
Journalnr. 09.09/34.05 
 
Baggrund 
Forslag fra bygdebestyrelsesmedlemmet Hans Davidsen: 
Jeg mener, at for at kunne udnytte vores "forsamlingshus" mere effektivt, bør administreringen og 
hvordan den kan bruges ligge i Kangerlussuaq. Eksternt "administreringen" er alt for stift. Der bør 
åbnes op for foreninger og initiativtagerne til etablering af en "forening" at benytte "den lille 
forsamlingshus" til at indsamle midler. Det skal ikke være sådan, at den kun er åben i de dage hvor 
man har jubilæum eller når den skal bruges af Qeqqata Kommunia. Den eksterne markant 
"begrænsning" her i Kangerlussuaq har i alt for langt tid haft negative effekt på for borgerne her. 
“Forsamlingshuset” bør være en indtægtskilde til Qeqqata Kommunia, uden den bare står der som 
pynt. 
 
Regelgrundlag 
ORDENSREGLERNE TIL MULTIHUS I KANGERLUSSUAQ trådt i kraft den 1. februar 2022 
 
Faktiske Forhold 
Med hensyn til tilsyn af administreringen af forsamlingshuset (multihus) i dag varetages af 
Borgerservicen (kommunekontoret). Hvis man vil bruge forsamlingshuset, kan man rette 
henvendelse til Borgerservicen og betale for lejen. 
Området for Teknik i Kangerlussuaq varetager tekniske spørgsmål, såsom vand, el, opvaskemaskine 
og vaskemaskiner. 
 
Administrationens vurdering 
Hvis man ændrede på ordensreglerne for forsamlingshuset (multihus), vil dette medføre mere 
effektivt og gavnligt benyttelse af forsamlingshuset for borgerne og indsamling af midler til rejser 
for skoleelever og foreninger 
Hvor de dermed vil have mulighed for et sted til indsamling. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at ordensreglerne til multihuset ændres 
 
Afgørelse 
Der skal sendes et brev til Borgmesteren med anmodning om et møde vedrørende administreringen 
af forsamlingshuset/multihuset samt åbne den for bl.a. foreningernes og skoleelevernes indsamling 
af midler; se også pkt. 02. 
 
Indstillingen godkendt. 
 
Bilag 

1. ORDENSREGLERNE TIL MULTIHUS I KANGERLUSSUAQ trådt i kraft den 1. februar 
2022 
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Pkt. 04 Formålet ved brug af vaskeriet 
Journalnr: 34.05. 
 
Baggrund 
Forslag fra bygdebestyrelsesmedlemmet Hans Davidsen: 
Vi har fået et vaskeri, og formålet bør realiseres så borgerne kan bruge faciliteterne, og 
Borgerservicen og myndighedsindehaverne i Sisimiut bør finde en brugbar ordning, for at opnå den 
bedst mulige drift fra "medarbejderen" i Kangerlussuaq. 
 
Regelgrundlag 
Ingen 
 
Faktiske Forhold 
Vaskeriet i Kangerlussuaq som drives af kommunen, blev åbnet i uge 34 og er klar til brug. 
 
Ifølge kommunens takster for vask, så koster brugen af en vaskemaskine kr. 25,00 og brugen af en 
tørretumler er på kr. 25,00. 
 
Reglerne til åbningstiderne vil blive udarbejdet snarest muligt og ibrugtagningen meddeles 
offentligt. 
 
Administrationens vurdering 
Udarbejdelsen af reglerne skal varetages af administrationen og videresendes til godkendelse hos 
ledelsen, og et ekstraordinært møde afholdes ved behov. 
 
Indstilling 
Det indstilles: 

1. at udarbejdelsen af reglerne sker i samarbejde med hinanden og  
2. at godkendes ved et møde, efter reglerne færdigudarbejdet. 

 
Afgørelse 
Det skal undersøges, om man skal indføre betaling af depositum til nøglen. 
 
Indstillingerne godkendt. 
 
Bilag 
 
  



Referat fra det ordinære møde 06/2022 i bygdebestyrelsen den 31. august 2022, kl. 13:00 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

6 
 

Pkt. 05 Orientering vedrørende igangværende opgaver 
Journalnr. 
 
Baggrund 
Orientering om igangværende opgaver og kommende opgaver på baggrund af udskiftning af 
borgerservicelederen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Afgørelse 
Indstillingen blev taget til efterretning. 
 
Fagfolk vil blive kontaktet, henblik på at etablering af en sikker trapper eller en sti på Russel 
Gletscher. 
 
 
Bilag 
1. Liste over opgaver og kommende opgaver. 
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Pkt. 06 Økonomirapport den 24. august 2022 

Journalnr. 06.00 

 
Baggrund 
Økonomirapporten under oversigten fremlægges under bygdebestyrelsesmøde. 
 
Oversigt  

 
 
Regelgrundlag 
Ifølge § 16, stk. 1 i vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia 
”Forvaltningen sker inden for rammerne af det af kommunalbestyrelsen vedtagne budget og i 
overensstemmelse med de forskrifter, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen” 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen skal fremlægge en redegørelse. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at økonomirapporten tages til efterretning. 
 
Afgørelse 
Indstillingen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 
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Pkt. 07 Orientering vedrørende stillinger. 

Journalnr. 03.00 

Baggrund 
Generelt fremlægges orientering vedrørende stillinger gennem dagsordenspunkter. 
 
Administrationens vurdering 
Administrationen skal fremlægge en redegørelse under mødet. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at rapporten vedrørende stillinger i Kangerlussuaq tages til efterretning. 
 
Afgørelse 
Indstillingen blev taget til efterretning. 
 
Bilag 
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Pkt. 08. Eventuelt 

Orientering fra Anna Karen Hoffmann: 
1. At der er rettet henvendelse til Borgmesteren vedrørende BOM og opsætning af skilte ved 

det. 
2. Har rettet henvendelse til Borgmesteren vedrørende den kommende ATV-rute 
3. Der er ønske om mere inddragelse af bygdebestyrelsen ved ankomst af personer til 

forskellige arrangementer i Kangerlussuaq, såsom besøgende vedr. UNESCO, forskere og 
lignende. 

4. Idet svømmehallen er lukket på grund af mangel på en livredder, så fremsætter hun 
forskellige ønsker som kunne komme fra bygdebestyrelsen. 

5. Hun nævnte at det store telt kun blev sjælden benyttet. 
 
 
 
 
 

 

Mødet sluttede kl. 14:46 

 
 
Johan Lange 
 

 

Hans Davidsen 
 

 

Anna Karen Hoffmann 
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