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Dagsorden for det åbne møde: 

Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 02.  Formandens beretning 

 

Økonomisager 

Pkt. 03 Balancer 

 

Generelle sager 

Pkt. 04 Ombygning af den kommende pontonbro til agnpladsen til anløbsbro for 

tenderbåde fra Sarfaq Ittuk 

Pkt. 05 Den kommende mini fodboldbane er endnu engang forsinket med 1 år. 

Pkt. 06 Forbedring af cementfundament for de sydligste pontonbroer 

Pkt. 07 Håndkraft taljespil i stolpen på bedding.  

Pkt. 08 Drøftelse af trapper/broer fra ved B 981 til B 1284 

Pkt. 09 Månedlig fællesarrangement for børn, unge og ældre. 
 

Pkt. 10. Orienteringssager 

 

Pkt. 11. Eventuelt. 
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Mødet startede kl. 13:00 
 
 
Tilstedeværende: 

 
Atassut 
 
Albrichtine Lynge 
 
Naleraq 
 
Jens Lyberth 
 
Siumut 
 
Barnabas Larsen 
 
Fraværende med afbud: 
 
 
Fravær uden afbud 
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Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
 
 
Godkendt 
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Pkt 02.  Formandens beretning 

Bilag 1. 

 

Taget til efterretning. 
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Pkt. 03 Balancer 

J.nr. 01.00.04 
 
Regelgrundlag. 
 
Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia 
 
Indstilling 
 
I henhold til Bowerbi er resten på kr. 214.880,39, og disse midler må benyttes inden året er slut. 
 
Afgørelse 
 
 
Taget til efterretning. 
  



Bygdebestyrelsen den 20. Oktober 2021 kl. 13:00 009/21 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

6 
 

Pkt. 04 Ombygning af den kommende pontonbro til agnpladsen til anløbsbro for 

tenderbåde fra Sarfaq Ittuk 

J. nr. 
 
Baggrund: 
 
Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
 
Den Sarfaq Ittuk har peget på som anløbsbro i nordlige pontonbroer er næsten altid fuld af joller. Man har 
kommet med trusler om, at man ikke længere vil ankomme til Kangaamiut, såfremt anløbsbroen er altid i så 
dårlig stand. Derfor anser jeg det som egnet, at der lige nord for den ellers kommende pontonbro for 
agnpladsen søsættes, og udgifter hertil 
Betales gennem dispositionsbeløbet. 
 
Faktiske forhold: 
 
Når tenderbåden fra Sarfaq Ittuk skal anløbe, har den problemer med jollerne. 
 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at én af pontonbroerne alene benyttes som anløbsbro. 
 
Afgørelse 
 
I samarbejde med Området for Teknik skal man indhente tilbud til søsætning af pontonbroen. 
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Pkt. 05 Den kommende mini fodboldbane er endnu engang forsinket med 1 år. 

J. nr. 
 
Baggrund: 
 
Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
Forslagsstilleren ønsker, at man undersøger ansøgningsmuligheder for samme størrelse i den 
nuværende mini fodboldbane, da den nuværende er blevet for lille. 
 
Faktiske forhold: 
På grund af materialemangel, har man ikke arbejdet med fodboldbanen i denne sommer. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: 1820603501 og idag: 512020200-0201030000-
010573-113171300 den 8. Oktober 2021 har indestående på 214.880,39 kroner 
 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at medlemmerne drøfter punktet og undersøger hvor man henter 
midlerne. 
 
 
Afgørelse 
 
 
Man ønsker, at man ansøger til Qeqqata Kommunias bæredygtighedspulje og AALASA 
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Pkt. 06 Forbedring af cementfundament for de to sydligste pontonbroer 

J. nr. 

Baggrund: 

Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
Cementfundamentet på pontonbroen nedenfor sygeplejestationen og sydligste er nedslidt. Pontonbroen 
nedenfor sygeplejestationen bliver oversvømmet ved højvande, da denne kan blive forhøjet og da der kan 
etableres en landgangsbro, skal man undersøge hvor man skal hente midler fra, når Sanasut har lavet tilbud. 
 

Faktiske forhold: 

De 2 sydligste pontonbroer er ikke blevet repareret i mange år.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: 6801601500 og nu 563030800-1601010000-
122080600-010573 har indestående: 
 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at medlemmer drøfter sagen og tager en afgørelse. 

 

Der indhentes tilbud hos Sanasut 
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Pkt. 07 Håndkraft taljespil i stolpen på bedding.  

J. nr. 

Baggrund: 
Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 

Håndkraft taljespil skal betales af dispositionsbeløbet for Bygdebestyrelsen. 

Når den er færdigt. 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: 1820603501 og idag: 512020200-0201030000-
010573-113171300 har den 8. Oktober 2021 en indestående på 214.880,39 kroner 
 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at medlemmer drøfter sagen og tager en afgørelse. 
 
Afgørelse 
 
Når svejsningen er færdigt, skal der bestilles to blokke. 
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Pkt. 08 Drøftelse af trapper/broer fra ved B 981 til B 1284 

J. nr. 
 
Baggrund: 
 
Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen. 
Hvordan kan man anlægge trapperne/broen fra B 981 til B 1284, som man plejer at søge om?  
 
Faktiske forhold: 
 
Når man kigger tilbage, har man for nogle år siden ansøgt om det, uden at det blev realiseret. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: 1820603501 og idag: 512020200-0201030000-
010573-113171300 har den 8. Oktober 2021 en indestående på 214.880,39 kroner 
 
Indstilling 
 
Administrationen indstiller, at man sammen med vejformanden laver en undersøgelse og vurdering. 
 
Afgørelse 
 
Der indkøbes træ gennem den tidligere ktl. 18 og derefter indhentes tilbud og derefter licitation 
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Pkt.09 Månedlig fællesarrangement for børn, unge og ældre. 
 
J. nr. 
 
Baggrund: 
 
Dagsordensforslagsstiller formand for bygdebestyrelsen Albrichtine Lynge. 
 
Fremkommer dagsordensforslag om, at der skal arrangeres månedlige alkoholfri arrangementer for 
borgerne. 
  
Nu har de unge i klubben, de ældre i deres mødesal om eftermiddagen, og børn i dagplejecenteret 
og andre i hallen hver især en mulighed for at have fællesskab. 
 
Såfremt man kunne arrangere en månedlig arrangement for borgerne, kunne man bruge mødesalen 
eller hallen gratis, hvor der kan være arrangement såsom lege, sange og andet, dermed kunne 
borgerne mærke fællesheden og relationer.  
 
Det er tanken, at frivillige, borgere eller foreninger kan lave arrangementerne. Under arrangementet 
skal man beslutte om, hvornår den næste skal afholdes og hvilke overskrifter der skal være. 
 
Selvom udgifterne ikke vil være høje, ansøger man fra dispositionsbeløbet for bygdebestyrelsen. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser: Tidligere konto: 1820603501 og idag: 512020200-0201030000-
010573-113171300 den 8. Oktober 2021 har indestående på 214.880,39 kroner 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at forslaget godkendes. 
 
Afgørelse 
 
Da den ligner den som fritidsinspektøren vil etablere, skal den godkendes og videresendes til 
fritidsinspektøren.  
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Pkt. 10. Orienteringssager 

1. Referat af Bygdebestyrelsesmøde den 15. september 2021. 
2. Kontorlederens månedsrapportering for september 2021. 

 
 
Taget til efterretning. 
  



Bygdebestyrelsen den 20. Oktober 2021 kl. 13:00 009/21 

                                                                                Qeqqata Kommunia 
 

13 
 

Pkt 11. Eventuelt. 

• Glas der er i stykker mellem husene skal fjernes. 
• Forespørgsel om brug af mødelokalet. 
• Onsdag den 27. oktober 2021 “Oqalliffik” / Status – Eventuelt. 
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Mødet sluttede kl. 14:10 


	Tilstedeværende:
	Atassut
	Naleraq
	Siumut
	Afgørelse

	Baggrund:
	Formanden Barnabas Larsen har fremsat forslaget til dagsordenen.
	Håndkraft taljespil skal betales af dispositionsbeløbet for Bygdebestyrelsen.
	Når den er færdigt.


