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DELTAGERE:
Siumut:

Jørgen Wæver Johansen, Simon Simonsen, Kiista P. Isaksen,
Benjamin Kielsen, Lars Lundblad, Manasse Semsen, Karla
Egede Bisgaard, Josef Petersen, Ánásse Kleist Karolussen
(suppleant for Bena Olsen)

Inuit Ataqatigiit:

Storch Lund, Lasse Davidsen, Debora Kleist, Henrik Brummerstedt (suppleant for Stine Egede), Mouritz Karlsen (suppleant
for Avaaraq Olsen

Fraværende:

Bena Olsen, Stine Egede, Ole Mølgaard Motzfeldt

Embedsmænd:

Økonomidirektør Kenneth Høegh, sekretariatschef Kim Dahl,
økonomichef Kim Rosendahl

Tolk:

Kelly Berthelsen, Pilunnguaq E. Nielsen, Nuka-Marie Karlsen
Kristiansen

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
Byder velkommen til årets første ordinære møde, som samtidig er det sidste møde i denne valgperiode. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bena Olsen, Stine Egede, Avaaraq Olsen samt Ole Mølgaard Motzfeldt har meldt afbud, og i den anledning har 3 suppleanter meddelt at de kunne deltage,
hvorfor disse indtræder.
Dette møde radiotransmitteres i Sydgrønland.
Henrik Brummerstedt stiller spørgsmålstegn ved sammensætningen af økonomiudvalget, da IA iht.
D´hondt-metoden skulle have haft 2 pladser? Borgmesteren svarede at økonomiudvalget adskiller sig
ift. øvrige udvalg ved at økonomiudvalgets sammensætning er fast iht. styrelsesloven. Skrivelse
herom kan udsendes hvis dette er påkrævet fra spørgsmålsstilleren, hvilket ikke var tilfældet.
Beslutning: Dagsorden godkendt.
PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN
-

Takker for det samarbejde, der har været i indeværende valgperiode, og at viljen til samarbejde har ført til de resultater, der er nået. Økonomisk har der været en komplet turn-around,
hvilket åbner helt nye muligheder for den kommende kommunalbestyrelse.
I denne valgperiode har vi opnået at få forhøjet torskekvoten med landingspligt fra 1.500 tons
i 2013 til over 11.000 tons med landingspligt i 2016 – dette har ført til mange arbejdspladser
primært i Nanortalik og i mindre omfang Qaqortoq og Narsaq. Med hensyn til anlægsopgaver
har vi også for første gang så mange anlægsopgaver som nu. Disse resulterer i gode arbejdspladser og stigende skatteindtægter; på dette område regnes der med mindst 6 mio. kr. i eks-
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traindtægter, men sandsynligvis endnu højere – muligvis helt op til 11 mio. kr. i øgede skatteindtægter for 2016. Sammenlagt har disse tiltag og denne positive udvikling betydet at vi
har kunnet nedsætte daginstitutionstaksterne fra kr. 4.000 i 2012 (for den højeste takstgruppe)
til kr. 1.500 i 2017, hvilket er af stor betydning for alle børnefamilierne.
Vores status er, at vi har fået nye skoler i alle byer, og i samarbejde med andre har vores børn
nu adgang til de nyeste teknologiske muligheder (iPad). Campus Kujalleq er ved at blive renoveret og udvidet, og vil fra august 2018 kunne modtage 100 flere studerende, hvilket betyder et tilsvarende behov for yderligere kollegiepladser.
Udligningsordningen, som har været drøftet de sidste 20 år, er ligeledes blevet ændret i denne
valgperiode, og sammenlagt har vi til sammenligning med 2013 fået forhandlet os til 125 mio.
kr. ekstra gennem udligningsordningen (for perioden 2014-2018). Vi har i denne valgperiode
afviklet vores lån for på 36 mio. kr.
Det forventede overskud for 2016 er på ca. 17 mio. kr., til trods for at der har været ydet
tillægsbevillinger, ikke mindst med ca. 10 mio. kr. til det sociale område.
Alle disse resultater har vi opnået ved at samarbejde, hvorfor vi alle skal være glade for dette.
Derfor ærgrer det mig, at der gennem pressen og Nuuk TV har været fremført påstande, som
ikke fører til noget konstruktivt. Gennem hele valgperioden har vi arbejdet sammen i enighed,
hvorfor det er mit håb at der ikke lige pludselig kommer partipolitik i anledning af det kommende valg.
Landbrugsseminaret har været afholdt ultimo januar, med deltagelse af 2 medlemmer af
Naalakkersuisut, Suka Frederiksen samt Vittus Qujaukitsoq. Bl.a. blev udflytning af landsbrugsdepartementet til Sydgrønland diskuteret med Suka Frederiksen. 13 hovedudfordringer
blev defineret og har været under behandling i forskellige grupper, og der er for hver udfordring/problemstilling udarbejdet målsætninger, som der skal arbejdes videre med i samarbejde med SPS, her i løbet af foråret.
Turismearbejdet har været drøftet med medlem af Naalakkersuisut Vittus Qujaukitsoq. Bl.a.
har vi drøftet Unesco verdensarvsprojektet, der omfatter 5 områder her i Sydgrønland. Projektet er nu til endelig vurdering i UNESCO; og vi har således færdiggjort vores arbejde i
samarbejde med Selvstyret, det eneste der udestår nu er omkring supplerende afklarende
spørgsmål fra UNESCO. Den endelige beslutning om hvorvidt ”Kujataa” optages på listen,
vil finde sted på UNESCO session i Krakow, Polen fra 2-12 juli 2017.
Uunartoq har også været drøftet, idet stedets status som fredet område har ført til bremsning
af muligheden for yderligere udvikling af området. Som et eksempel må stierne ikke forbedres, da hele den del af øen er fredet, og vi har derfor i samarbejde med Naalakkersuisut drøftet
hvilke tiltag, der kunne gøres. Yderligere herom i løbet af foråret.
Lufthavnsplanen vil også påvirke turismen positivt. Kalaallit Airport har ansøgt om arealreservation med henblik på etablering af en 1.500 meter lang landingsbane, ligesom der er taget
højde for muligheden for forlængelse af banen til en 1.799 meter landingsbane. Blandt de 3
lufthavnsprojekter, der er, har Qaqortoq førsteprioritet. Der er endvidere planer om etablering
af mindre grusbaner i Narsaq, Nanortalik samt Alluitsup Paa. Færdiggørelsen af vejen op til
den kommende lufthavnsterminal vil dette blive igangsat her i løbet af foråret og forventes
færdiggjort medio oktober i år.
Sektorplaner er udarbejdet af Naalakkersuisut, og en nøje gennemgang af disse viser, at Selvstyret opererer med nedlæggelse af 166 udlejningsboliger i hele kommunen, til trods for at der
pt. er 538 på boligventeliste. Vi har derfor drøftet dette i økonomiudvalget, og vil rette en
henvendelse til den fg. Naalakkersuisoq på området om hvad han mener om dette, ligesom
punktet er sat på til den politiske styregruppes møde den 23. februar.
Der er også andre spændende punkter på dagsorden til mødet i den politiske styregruppe; bl.a.
decentralisering af arbejdspladser fra Nuuk. Der har vi bl.a. arbejdet for at sammenlægge NI
i Nuuk og Campus Kujalleq, med en samlet handelsskole for hele landet her i Qaqortoq, men
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har indtil videre mødt stor modstand fra Departementet. Vi forventer dog, at de politiske målsætninger nok skal blive gennemført, men det er et arbejde som kræver vores fulde bevågenhed hvis det skal lykkedes.
I samarbejde med folkeskolen agter vi at gennemføre et ´brobygningsprojekt´, der har til formål at styrke flere elevers overgang fra folkeskole til gymnasium, dette ved at undervisere fra
Campus Kujalleq deltager i undervisningen i afgangsklasserne, i de fag hvor fakta viser at
eleverne har behov for at få styrket deres kompetencer, med den hensigt at de efterfølgende
optages på Campus Kujalleq.
iPad-koordinator samt de ansvarlige skoleledere har deltaget i et seminar i London.
Vores venskabsby Aarhus har i år status som Europæisk Kulturhovedstad, og kulturudvalgsformanden har deltaget ved åbningen af denne. Vi vil i løbet af året, som den eneste kommune
i Grønland, deltage gennem forskellige projekter, hvortil vi har budgetteret en støttepulje på
400.000 kr.
Trafikområdet: Vi har kæmpet for forbedringer af de indgåede servicekontrakter, dette er kun
delvist lykkedes - men der er fortsat store problemer, der skal løses. Mange har fået ændret
deres helikopterbilletter til bådtransport, og prisdifferencen burde være blevet refunderet, ligesom der også er en lufthavnsafgift, der rettelig skulle refunderes, men som ej heller refunderes. Studerende m.m., der har midlertidig adresse eks. i Danmark eller udlandet, kan heller
ikke få dækket opholdsudgifter ved forsinkelser, hvilket vi også prøver på at få ændret.
Shanghai Kommune har inviteret til et besøg, og vi har meddelt at vi vil vende tilbage til dette
efter det kommende valg.
I anledning af dette sidste møde i denne valgperiode, vil jeg også takke Lars Lundblad, der
har været kommunalbestyrelsesmedlem gennem de sidste 5 valgperioder. Det er på sin plads
at takke for den indsats, han har ydet som folkevalgt.

BK: Langt de fleste beslutninger har vi kunnet træffe i enighed, hvilket han takker for på vegne af
Siumut. Lufthavnsprojektet og erstatningsboliger er nødvendige ift. sektorplanen. Udflytningen af
Selvstyrets arbejdsplader er påkrævet og nødvendigt at arbejde målrettet for. iPad-netværket er der
fortsat problemer med, hvorfor der må arbejdes med dette. Aarhus status som kulturel hovedstad skal
vi anvende konstruktivt, med henblik på at brande os som kommune. Servicekontrakten skal der arbejdes videre med, med henblik på en sammenhængende trafikstruktur. Takker Lars Lundblad afslutningsvis. Og takker for orienteringen fra borgmesteren.
DK: Meget er opnået, men en del målsætninger er ikke færdiggjort, og håber at arbejdet vil fortsætte
konstruktivt i den kommende kommunalbestyrelse. Videre skal det sikres at boliger som nedrives, at
der tilsvarende opføres erstatningsboliger, hvilket DK vil arbejde videre med.
Arbejdet i fagudvalgene pågår uden skelen til partitilhørsforhold, hvilket er meget positivt. iPad-projektet giver fortsat udfordringer, men håber at der vil ske gennembrud inden for en snarlig periode.
Låneforhold der nedbringes, er i alles interesse, men det har også kostet ude blandt borgerne. Det
sociale område vender vi tilbage til.
Lufthavnen, som vi alle er enige om, er vigtig. Fra IA har vi hele tiden bakket op om lufthavnsprojektet i Qaqortoq. Udlejningsboliger der nedrives, skal selvfølgelig erstattes, hvilket DK meget gerne
vil arbejde videre med.
Aarhus: En samlet kommune bør deltage, glæder sig til dette, da DK véd at der er elever, der forbereder sig.
Trafikforhold: Der er fortsat store områder, der skal forbedres. I 2005 var forholdende dårligere, så
selv om der nu er forbedringer, så skal vi fortsat arbejde. Der er fortsat meget at forbedre omkring
servicekontrakten, herunder med tanke på bedre anløbsforhold for ældre og gangbesværede samt
manglende informationer ifm. aflysninger.
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IA takker også Lars Lundblad på vegne af IA for det flotte arbejde, som han har ydet i fagudvalg
m.m.
JWJ: Der er blevet etableret lokalråd i Narsaq på nuværende tidspunkt, mens der i Nanortalik har
været for få kandidater, hvorfor dette er udsat indtil videre.
JP: Viljen til samarbejde har ført til gode resultater i valgperioden, selv om pressen har været skeptisk
ift. samarbejdet. Som bekendt er jeg valgt ind på vegne af Atassut, og gennem hele perioden har jeg
arbejdet som sådan, men er nu flyttet til Siumut. Der er fortsat mange områder der skal arbejdes med,
udlejningsboliger (nedrivning) og decentralisering skal hænge sammen. Campus Kujalleq som en
samlet handelsskole og Landbrugsdepartementet, Inuili, levnedsmiddelområdet bør også flyttes til
Sydgrønland. Disko Line er fortsat en problemstilling. JP er glad for at lokalrådet er etableret i Narsaq,
da denne bliver det kommende kommunalbestyrelses samarbejdspartnere.
JP takker også Lars Lundblad for indsatsen gennem mange år.
MK: Trafikforhold: Har lagt mærke til at man ude i bygderne har sparet rengøring af venteværelserne
væk, og spørger til hvilken instans, der har ansvaret for de efterhånden nedslidte pontonbroer. Glad
for den kommende lufthavn, der kan udvides til 1.799 meter, men ift. bevarelsen af Narsarsuaq er der
behov for opfølgning af de 13 punkter man tidligere har arbejdet med.
JWJ: Økonomisk prioritering har været nødvendig i valgperioden, hvilket vi i fællesskab har besluttet os for. Samtlige budgetter og tillægsbevillinger igennem hele valgperioden har været enstemmigt
vedtaget i kommunalbestyrelsen, det gælder således både fsva. forbedringer som for besparelsestiltag.
Omkring venteværelserne, så har bygdebestyrelserne igen uforbrugte midler der evt. kunne have været anvendt, dette er jo ikke holdbart – denne sag og tilhørende rådgivning eller mangel på samme
bør undersøges nærmere. Omkring Narsarsuaq vil man arbejde videre med de 13 punkter. Man kan
eventuelt stile mod, i den kommende valgperiode, at vi overtager hele Narsarsuaq i lighed med Qeqqata Kommunias ønske i forhold til Kangerlussuaq…
LD: Ønsker om man fremadrettet kunne modtage opsummeringer af borgmesterorienteringerne på
forhånd, således at partierne kan forholde sig til disse på en mere konstruktiv måde.
Omkring lokalrådene kunne en større indsats været ydet, med henblik på etablering i Nanortalik,
ligesom der bør ske en styrkelse af bygdebestyrelserne for at styrke demokratiet. Mangler også orientering om råstofområdet, da dette vil være vigtigt for det kommende kommunalbestyrelse.
JWJ: Forslag om at orienteringspunkterne udsendes forud for mødet kan eventuelt indføres fra næste
valgperiode, men på råstofområdet er der desværre ikke sket noget siden sidst, og omkring lokalråd
må de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer i de enkelte byer arbejde i højere grad end hidtil med
at understøtte processen.
JP: Bemærkede til kommentaren om den manglende orientering på råstofområdet, at kommunalbestyrelsen var inviteret af kommunens råstofkonsulent til en orienteringsdag den 10/1 2017. Det var
dog påfaldende med den manglende interesse, idet blot fire medlemmer deltog i orienteringsdagen,
udover JP og borgmesteren, KPI og BK.
HB: Nævner problematikken med havneanlæg, der skal nedlægges. Det er videre på sin plads at
udvalgsformændene fremadrettet orienterer kommunalbestyrelsen.
MK: Mht. de uforbrugte midler på bygdeområdet, skal det huskes at en stor del af pengene området
er bundede midler.
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JWJ: Der har været foretaget høring omkring havneanlæggene, og vi har fra kommunen meddelt at
vi på det kraftigste var imod. Men sagen er ny, og der følges op på den. Endvidere bemærkes at det
på bygdeområdet som andre områder, er muligt at ansøge økonomiudvalget om omplacering/rokering
af midler, såfremt man ønsker at ændre prioriteringer.
Beslutning: Taget til efterretning.
PKT. 3. ØKONOMISK STATUS
Regnskabsmæssig balance pr. primo 05.01.2017 for Kommune Kujalleq
Økonomisk status redegørelse fra samtlige områder
Balancer pr. 05.01.2016 fordelt på udvalg for regnskab 2016 & 2017
Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 43 stk. 2
Økonomi:
Direktionens indstilling: Indstilles taget til orientering
ØPU 01/17 Beslutning: Taget til efterretning.
Beslutning: Taget til efterretning. Omkring de ubrugte midler på bygdeområdet er det påkrævet, at man genovervejer hvorledes der kan ske en bedre administration og rådgivning. Også
mere fokus på at fremme skimmelsvampsrenoveringsprojektet, samt sikring af kirkegårdsudvidelsen i Nanortalik.

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 05.01.2017. samt
• top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
• tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
• tilgodehavender fra folkevalgte
Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 40
Økonomiske konsekvenser:
Udgiftsneutralt
Direktionens indstilling: Taget til efterretning.
ØPU 01/17 Beslutning: Taget til efterretning. Økonomidirektøren sørger for at udarbejde oplæg til et
punkt på til den politiske styregruppe omhandlende at selvstyret har 1½ måneds kredit fra kommunen,
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idet der går 1½ måned inden kommunen får pengene hjem igen. Kommunerne fungerer derfor som
Selvstyrets kassekredit.
Beslutning: Taget til efterretning. Borgernes betalingsforpligtigelser bør fremadrettet være
genstand for højere bevågenhed, da det ikke kan være rigtigt at så mange forpligtigelser ender
som restancer. Omkring a-bidrags-restancerne skal der fortsat arbejdes for at kommunerne
ophører med at udbetale disse på vegne af den bidragspligtige, da det i de øvrige nordiske lande
er statskassen, og ikke kommunerne, der står for at lægge ud.
PKT. 5. ANLÆGSREGNSKAB FOR TEKNISK GENNEMGANG AF FORBRÆNDINGSANLÆGGET I QAQORTOQ.
Der foreligger anlægsregnskab med div. bilag for ovennævnte projekt. Den tekniske gennemgang af
forbrændingsanlægget er medfinansieret Selvstyret. I Tilsagnsskrivelsen fremgår der krav om fremlæggelse af godkendt anlægsregnskab.
Konto nr.: 68-05-20-20-00
1. B&W Vølund
2. B&W Vølund
3. B&W Vølund
4.
5.
6.
7.
8.
I alt

Forbrug i alt / kr.
110.000,00
258.879,40
28.000,00

Bevilling
1.000.000,00

396.879,40

Afvigelser

-603.120,60

Af Anlægsregnskabet fremgår det, at der er er en uoverensstemmelse på i alt 1000 kr., mellem den
refusion kommunen har modtaget fra Selvstyret og de faktiske omkostninger, der er forbundet med
den Tekniske gennemgang af forbrændingsanlægget i Qaqortoq. Uoverensstemmelsen skyldes, som
det også fremgår af Anlægsregnskabet, at kommunen har betalt bankgebyr ifm. betaling via Iban
nummeret. Dette gebyr er der ikke taget højde for, ved ansøgning om refusion fra Selvstyret.
Bemærkninger
Sagen skal forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Lovgrundlag:
Kommunalfuldmagten, Styrelsesloven og Regnskabsregulativet
Økonomi:
Økonomi som beskrevet i sagen.
Den Tekniske chefs indstilling:
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at anlægsregnskabet godkendes til oversendelse til Økonomiudvalget.
ØPU 01/17 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.
PKT. 6. STATUS FOR SOCIALFORVALTNINGEN, HERUNDER BESVARELSE AF TILSYNSMYNDIGHEDENS RAPPORT
Socialudvalgsformanden og socialforvaltningen fremkommer med en status for forvaltningens arbejde, samt besvarelser af tilsynsenhedens rapporter som blev fremsent til forrige økonomiudvalgsmøde.
Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 46, stk. 2 og landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og
organisation § 6.
Økonomiske konsekvenser:
Direktionens indstilling: Det indstilles at udvalget til kommunalbestyrelsen bakker op om socialudvalgsformandens besvarelse af tilsynsenhedens rapporter samt støtter de fremsendte pressemeddelelser vedr. Nuuk TV.
ØPU 01/17 Beslutning: Direktionens indstilling godkendt.
Beslutning:
Direktionens indstilling blev vedtaget, således ved en flertalsbeslutning i en samlet Siumut
gruppe, mens at IA afgav en mindretalsudtalelse.
IA afgav således en mindretalsudtalelse om ikke at ville medtage bilagene A, C, E, F indgår i
sagen, men blot acceptere bilag D som grundlag til beslutning for det fortsatte samarbejde i
kommunalbestyrelsen, idet bilaget omhandler hele kommunen, hvilket man ønskede ført til referat.
JWJ: Kommunen erkendte problemerne i foråret 2016, og anmodede om hjælp fra såvel Selvstyre som venskabskommune. Videre er der tilført flere midler og stillinger, hvilket gør det
særligt med de udokumenterede påstande i pressen. Vi har alle et ansvar, med formandsposten
fordelt mellem Siumut i 15 måneder og IA i 32 måneder, og et fortsat godt samarbejde er ønsket
af alle, og alle os kommunalbestyrelsesmedlemmer bør bakke op om medarbejdernes indsats i
Socialforvaltningen, der hver især arbejder hårdt.
Kiista P. Isaksen deltog ikke i behandlingen af punktet, da hun i egenskab af sin stilling i socialforvaltningen er inhabil.
PKT.7. FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 – 2028 FOR KOMMUNE KUJALLEQ
Forslag til Kommuneplan 2017 – 2018 blev vedtaget den 30. november 2016, pkt. 8, og sendt i 8
ugers offentlig høring, hvor der i alt blev afholdt 12 borgermøder i de tre byer og udvalgte bygder.
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Kommunalbestyrelsen skal nu tage endelig stilling til planen.
I den offentlige høringsperiode er der indkommet 2 høringssvar, heraf 1 indsigelse vedrørende Nukissiorfiits erhverv og koncession på vandkraft i Qorlortorsuaq. Det drejer sig om forhold der foreslås indføjet som tekstrettelser i delområdet, og det giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanen. Det andet høringssvar er fra Råstofstyrelsen, der ikke har nogen bemærkninger til kommuneplanen.
De bemærkninger, der fremkom på borgermøderne indgår også i den politiske behandling, heraf er
flere kommentarer dog af driftsmæssig karakter, som Teknisk Forvaltning vil varetage. På borgermøderne har der ikke været nogen indsigelser, der har givet anledning til ændringer i kommuneplanen.
Forslag til Kommuneplan 2017-2028 kan ses på https://Kujalleq2017.odeum.com og vil afløse den
gældende Kommuneplan 2011-2022 , som kan ses på http://kujalleq.odeum.com
Så snart høringsfristen udløber d. 10. februar 2017, vil punktet blive behandlet i Udvalget for Teknik og Miljø. Endelig beslutning og eventuelle tilføjelser vil blive eftersendt umiddelbart efter høringsfristen er overstået.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
Økonomi: Ingen kommunal økonomi involveret. Realisering af anlæg m.m. som omtales i planen
sker ved særskilte beslutninger senere.
Den Tekniske Chef indstiller:
at forslag til Kommuneplan 2017-2028 vedtages med de i notat anførte bemærkninger samt at
bufferzonerne til de kommende verdensarvsområder indarbejdes og tydeliggøres.
TU-beslutning 13022017: Indstilling godkendt, Lasse Davidsen afleverede et papir fra IA med diverse forslag, som vedlægges.
Beslutning: Godkendt, med bemærkning om
•
•
•
•
•

at de af IA fremførte forslag vedr. Tasiusaarsuk vandkraft, tydeliggørelse af nye boligog erhvervsområder langs den nye lufthavnsvej ved Iterlak,
de af JP fremførte forslag vedr. sommerhuse og arealplanlægning nord for og i Narsaq,
AKK’s bemærkning om tydeliggørelsen af en grusbane i Alluitsup Paa,
HB’s bemærkning om bedre tilsyn med arealtildeling til turistoperatører i det åbne land
samt
borgmesterens ønske om fremtidig forelæggelse af arealansøgninger til turismeformål
forelægges kommunalbestyrelsen forinden beslutningstagen,

oversendes af kommunalbestyrelsen til teknisk udvalg, med henblik på at disse kan indarbejdes
i den endelige kommuneplan.
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PKT. 8. EVENTUELT
-

BK: Takker alle for samarbejdet i denne valgperiode 2013-2017, og ønsker de kommende
kandidater til de kommende valg held og lykke.
LL: takker for at have været med de sidste 5 valgperioder og ikke mindst en tak til alle for
samarbejdet i indeværende valgperiode og ønskede videre de kommende kandidater held og
lykke
DB: takker alle på vegne af IA for det gode samarbejde der har været, ligesom der skal være
glæde for de resultater, som der i fællesskab er opnået, og ønsker de kommende kandidater
held og lykke.
JWJ: takkede alle for god ro og orden, og ønskede ligeledes held og lykke til det kommende
valg.

Mødet varede fra kl. 09.00 - 13.17

Jørgen Wæver Johansen

Simon Simonsen

Manasse Semsen

Lars Lundblad

Ánásse Kleist Karolussen

Karla E. Bisgaard

Storch Lund

Lasse Davidsen

Henrik Brummerstedt

Debora Kleist

Kista P. Isaksen

Benjamin Kielsen

Josef Petersen

Mouritz Karlsen
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