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Status for de kommunale restancer
Budgetomplacering
Budgetrammeforslag for budgetår 2019 samt overslagsår
Forbrændingsstrategi for Kommune Kujalleq
Museumsbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
Forslag til børnepolitik
Principper for bevilling fra frivillighedspuljen
Tilskudsregler til idrætsforeninger i forbindelse med deltagelse i GM-arrangementer
m.m.
Politiske målsætninger, status
Forslag til forretningsorden og vedtægter for lokaludvalg i Nanortalik, Qaqortoq og
Narsaq
Beredskabsplan for Kommune Kujalleq
Organisationsplan socialforvaltningen
Bygdepolitik
Forslag fra medlem af kommunalbestyrelsen Karla E. Bisgaard om at kommunen
antager flere praktikanter / elever
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decentrale socialhjælper uddannelse til Narsaq
Fremlæggelse af årsberetning for 2017
Eventuelt
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DELTAGERE:
Atassut:

Bentiaraq Ottosen

Inuit Ataqatigiit:

Naja Lund, Asmus Hansen, Henrik Brummerstedt, Didda
Isaksen (som suppleant for Mouritz Karlsen), John Ole Kleist
(som suppleant for Stine Egede)

Siumut:

Kiista P. Isaksen, Manasse Semsen, Mari S. Abelsen, Karla
Egede Bisgaard, Monica Dorph, Jørgen Wæver Johansen,
Benjamin Kielsen, Ánnásse Kleist Karolussen (suppleant for
Anders Olsen), Josef Petersen

Fraværende:

Mouritz Karlsen, Stine Egede, Anders Olsen

Embedsmænd:

Administrerende direktør Kim Dahl, vicedirektør Carsten F.
Hansen

Tolk:

Kelly Berthelsen, Pilunnguaq Egede Enoksen

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Beslutning:

PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN

Beslutning:

PKT. 3. ØKONOMISK STATUS
Regnskab pr. 04.05.2018 (CWH.)
Regnskabsmæssig balance pr. primo 02.05.2018 for Kommune Kujalleq
Økonomisk status redegørelse fra samtlige områder – fordelt på udvalg pr. 4 maj 2018.
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
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Økonomi: Ingen.
Direktionens indstilling: Taget til efterretning
ØPU-Beslutning 06/2018: Taget til efterretning.
Beslutning:

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER
Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 09.05.2018. samt
• top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
• tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
• tilgodehavender fra folkevalgte
Lovgrundlag: I henhold til budget- og regnskabslovens § 41.
Økonomiske konsekvenser: Udgiftsneutralt.
Direktionens indstilling: Taget til efterretning.
ØPU-Beslutning 06/2018: Taget til efterretning. De selvstyre ejede selvskaber skal ikke bruge
kommunen som kassekredit, hvorfor dette bør påtales kraftigt over for disse. Tilskrivning af renter
og gebyrer er en mulighed, hvorfor dette tages med budgetarbejdet for 2019. Udvalget bemærker, at
den direkte kontakt til restanter har haft positivt resultat, idet restancerne på nogle områder er
reduceret.

Beslutning:

PKT. 5. BUDGETOMPLACERING
A:
Omplaceringsansøgning – Social udvalg
Konto 47 – intern omplacering Alderdomshjem - ældreforsorg
Lovgrundlag: budget- og regnskabslovens § 23, stk. 2.
Økonomi: - omplaceringsansøgning har ingen Økonomisk konsekvens, da det er intern for eget
udvalg.
Direktionens indstilling: Da omplaceringen er inden for eget hovedkontoområde samt
udgiftsneutral, indstilles godkendelse af budgetomplacering.
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ØPU-Beslutning 05/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse af
budgetomplaceringerne. Vedr. budgetomplaceringerne bemyndiges borgmesteren til at tage kontakt
til partiformændene mhp. at budgetomplaceringerne effektueres snarest muligt, så forvaltningen kan
arbejde ud fra et så retvisende budget som muligt.
B:
Omplaceringsansøgning – Kultur, Fritids- og forebyggelsesudvalget ansøger om at få lov til at flytte
midler fra kt. 5 til hovedkonto 10 under Økonomiudvalgets konti.
Ansøgningen er udgiftsneutral, men påvirker udvalgenes rammer.
Lovgrundlag: Styrelseslovens § 44
Økonomi: - omplaceringsansøgning har ingen Økonomisk konsekvens, andet end at man flytter 402
tus. Kr. fra konto 5 til 10.
Direktionens indstilling: godkendes, da de midler under kt. 5 reelt ikke skulle have været bevilliget,
da det er en bevillingsramme der er medoverført fra budget 2017 til 2018, hvor bevillingen skulle
have været fjernet.
Modsat har borgrådet i Kommune Kujalleq ikke nogen ramme som i 2017, da bevillingen først blev
givet efter åbning af budget 2018 derfor er rammen ikke overført fra 2017 som den reelt skulle.
ØPU-Beslutning 06/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning:

PKT. 6. BUDGETRAMMEFORSLAG FOR BUDGETÅR 2019 SAMT OVERSLAGSÅR
Der er udarbejdet udkast til de nødvendige igangsættelsesbeslutninger omkring udfærdigelsen af budget 2019,
således foreligger følgende udkast:

•
•
•

Udkast til budgetrammer for 2019
Udkast til normativoversigt 2019 –
Udkast til budgetplan 2019 –

Lovgrundlag: Budget- og regnskabslovens § 20.
Økonomi: Omfatter kommunens budget 2019.
Direktionens indstilling: Det skal anbefales at de foreliggende udkast godkendes, og fremsendes til
kommunalbestyrelsen til viderebehandling.
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ØPU-Beslutning 06/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Normativet var ikke afleveret fra HR til tiden, hvorfor det kræves at det skal foreligge til mødet i
kommunalbestyrelsen.
Beslutning:

PKT. 7. FORBRÆNDINGSSTRATEGI FOR KOMMUNE KUJALLEQ
Kommunen har længe haft ønske om at etablere et nyt forbrændingsanlæg, jf. SWECO-rapport, som
anbefaler, at der bygges et nyt forbrændingsanlæg ved den eksisterende dump.
Teknisk Chef og Driftschefen har lige været til et møde/seminar i Nuuk med de andre Kommuner,
hvor hver kommune skulle redegøre for deres forbrændingsstrategi. Vi fremlagde vedlagte oplæg,
som i bund og grund læner sig op af SWECO-rapporten. Stort set alle Kommunerne havde et ønske
om nyt forbrændingsanlæg, hvor især Nuuk og Sisimiut argumenterede for at få store
forbrændingsanlæg, som skulle forbrænde affald fra hele Grønland.
Sermersooq Kommunea har fået udarbejdet en rapport omkring etablering af et fælles kommunalt
affaldsselskab (FOA) som skal stå for transport af al affald fra byer og bygder til de kommende
affaldsforbrændingsanlæg. Der er en række forskellig scenarier med fordeling af forskellige størrelser
forbrændingsanlæg på kysten.
Borgmesteren har bedt om, at disse oplæg bliver præsenteret for hhv. Teknisk udvalg og
Økonomiudvalget, hvorefter Teknisk chef mødes med de andre Tekniske chefer i midten af maj (uge
20). Formålet med dette møde, er at søge enighed med de andre kommuner om hvilken vej vi skal gå
og således have en fælles holdning over for selvstyret. Det har været svært at få Selvstyret (dep. For
energi og Nukissiorfiit) til at deltage i disse drøftelser og derfor vil Kommunerne stå meget stærkere,
såfremt vi kan blive enige om en fælles løsning, som bliver fremlagt over for Selvstyret.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt
Økonomi: Alt efter hvilket scenarie.
Den Tekniske chef’s indstilling:
at

de forskellige scenarier gennemgås og udvalget udtrykker deres mening og videregiver
deres mandat til de kommende forhandlinger i uge 20.

TU-BESLUTNING: Teknisk Udvalg ser helst at vi følger anbefalingen i SWECO-rapporten, dvs. et
forbrændingsanlæg i Qaqortoq. Men hvis dette ikke er muligt på grund af økonomi så skal plan B
være, at vi evt. ombygger forbrændingen til et spildoliefyret varmeværk eller finder en anden løsning,
således arbejdspladser bibeholdes og der tages højde for grøn varmeproduktion på
fjernvarmeområdet.
Direktionens indstilling: Det indstilles at teknisk udvalgs beslutning om at følge anbefalingerne i
SWECO-rapporten godkendes og oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling
ØPU-Beslutning 06/2018: Anbefalingerne i SWEGO-rapporten godkendes hvorfor sagen oversendes
kommunalbestyrelsen med anbefaling.
Beslutning:
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PKT.
8.
MUSEUMSBESTYRELSESMEDLEMMER
KOMMUNALBESTYRELSEN

UDPEGET

AF

Iflg. museumsvedtægter skal kommunalbestyrelsen udpege 2 bestyrelsesmedlemmer til hvert
museumsbestyrelse i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.
-

Nanortalik:
o Josef Korneliussen er udpeget som bestyrelsesmedlem af kommunalbestyrelsen
o KFF foreslår Majbritt Serano (nyt medlem)

-

Qaqortoq:
o KFF foreslår Lars Lundblad (nyt medlem)
o KFF foreslår Alibak Hard (nyt medlem)

-

Narsaq:
o Butti Kielsen er udpeget som bestyrelsesmedlem af kommunalbestyrelsen
o KFF foreslår Johanne Biilmann (nyt medlem)

Lovgivning: Inatsisartutlov om museumsvæsen § 14
Økonomi: Ingen.
Direktionens indstilling: At de af KFF foreslåede personer godkendes og oversendes
kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
ØPU-Beslutning 06/2018: Indstillingerne oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling.
Beslutning:

PKT. 9. FORSLAG TIL BØRNEPOLITIK.
I Kommune Kujalleq ønsker vi et tæt sammenspil mellem den generelle indsats og den konkrete
indsats over for børn og unge, med behov for særlig støtte.
Vi tror på, at et tæt samarbejde mellem fagpersoner, skaber mulighed for at tilbyde endnu bedre
indsatser til børn og unge med særlige behov.
Formålet med den sammenhængende børnepolitik er at omsætte ønsket om et tæt sammenspil til
konkrete handlinger. Det vil sige, at den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan
fagpersoner i Kommune Kujalleq samarbejder på tværs for at understøtte, at alle børn i Kommune
Kujalleq, gives gode muligheder for trivsel, sundhed og udvikling.
Børnepolitikken har følgende 8 fokusområder:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Højne standarden for sagsbehandlingen i børnesager, her SFU og handleplaner.
Anvendelse og udvikling af elektroniske redskaber på området.
Dialog med barnet, forældre og netværk.
Tidlig indsats og forebyggelse.
Tværfaglig samarbejde.
Anbringelser:
a. Netværksanbringelser
b. Plejefamilieområdet.
c. Døgninstitutionsområdet.
7. Bygderne.
8. Familiecentret/familiehusene.
Lovgivning: Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og kommunalfuldmagten
Økonomi: Ingen.
SU-BESLUTNING: Et samlet udvalg godkender indstillingen om at videresende forslaget om en
sammenhængende børnepolitik med anbefaling om godkendelse til økonomiudvalget.
Hvis den sammenhængende børnepolitik godkendes og hvis der efterfølgende skal afholdes et
seminar, har Socialudvalget et ønske om at deltage. Der er ligeledes også et ønske om en højtidelig
fejring efter godkendelsen, samt en eventuel udpegelse af en børneambassadør i Kommune Kujalleq.
Direktionens indstilling: At forslaget oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om
godkendelse.
ØPU-Beslutning 06/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning:

PKT. 10. PRINCIPPER FOR BEVILLING FRA FRIVILLIGHEDSPULJEN
Kultur, fritids- og forebyggelsesudvalget har ved møde tilsluttet sig vedhæftede principper for
bevilling fra frivillighedspuljen (tidligere strukturpolitisk pulje).
Lovgivning: Den kommunale fuldmagt
Økonomi: De afsatte midler i puljen.
KFF-Beslutning: At sagen videresendes økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med
anbefaling om godkendelse.
Direktionens indstilling: At indstillingen fra KFF oversendelse til kommunalbestyrelsen med
anbefaling om godkendelse.

8

Dagsorden
Kommunalbestyrelsen - møde 03/2018

ØPU-Beslutning 06/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning:

PKT. 11. TILSKUDSREGLER TIL IDRÆTSFORENINGER I FORBINDELSE MED GMARRANGEMENTER M.M.
Kultur, fritids- og forebyggelsesudvalget har ved møde behandlet ansøgning om ændring af
tilskudsreglerne til idrætsforeninger i forbindelse med deltagelse ved GM-arrangementer m.m.,
således at der bliver tale om én procentsats gældende for alle uanset alderstrin.
Tilskuddene har hidtil været gradueret med forskellige %-satser afhængig af hvorvidt der er tale om
arrangementer for børn og unge, voksne og oldboys.
Lovgivning: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi: Behov for en tillægsbevilling på kr. 100 tus.
KFF-Beslutning: Ønske og ansøgning om forhøjelse af tilskud til oldboys fra 35% til 50% for
rejseomkostninger, sendes videre til økonomiudvalget, og at dette imødekommes og godkendes af
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Direktionens indstilling: Det indstilles at økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler
at ændring af tilskudsreglerne tages med til budgetseminaret senere på året, mhp. politisk prioritering
vedr. budget 2019.
ØPU-Beslutning 06/2018: Direktionens indstilling oversendes kommunalbestyrelsen med
indstilling om godkendelse.
Beslutning:

PKT. 12. POLITISKE MÅLSÆTNINGER, STATUS
Jf. Kommunalbestyrelsens Budgetseminar d. 1.-2. oktober blev der opstillet forskellige aktiviteter
ud for hver målsætning.
Der er et ønske om at gennemgå status på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde d. 23. maj,
hvorfor status på de enkelte målsætninger ønskes opdateret.
Status fra de enkelte fagudvalg fremgår af bilagene.
Lovgrundlag: Styrelsesloven og kommunalfuldmagten
Økonomi: Som beskrevet i bilagene
Direktionens indstilling: At arbejdet med de politiske målsætninger i de enkelte forvaltninger og
fagudvalg videreføres.
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ØPU-Beslutning 06/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med henblik videre drøftelse.
Beslutning:

PKT. 13. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN OG
LOKALUDVALG I NANORTALIK, QAQORTOQ OG NARSAQ

VEDTÆGTER

FOR

Kommunalbestyrelsen behandlede ved sit møde 02/2016 kommissorium til borgerstyregrupper i
Nanortalik og Narsaq.
Borgerstyregrupperne de 2 steder har efterfølgende ændret karakter til egentlige lokaludvalg, ligesom
der nu i styrelsesloven er krav om lokaludvalg, hvorfor der er udarbejder forslag til forretningsorden
og vedtægt for lokaludvalg i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.
Der er i indeværende budgetår ved en fejl ikke blevet afsat midler til de nuværende
borgerstyregrupper, men dette er ved at blive rettet op på ved budgetomplacering.
Med nuværende forslag vil der kunne etableres et lokaludvalg i Qaqortoq i lighed med de 2 øvrige
byer i kommunen, jfr. i øvrigt forslag herom fra kommunalbestyrelsesmedlem Monica Dorph (vedlagt
som bilag).
Lovgrundlag: Styrelsesloven
Økonomi: Budgetomplacering under særskilt punkt.
Direktionens indstilling: Oversendelse til kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.
ØPU-Beslutning 06/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med indstilling om at man principielt
godkender etableringen af de 3 lokaludvalg, men at der i løbet af de kommende måneder foretages
kritisk gennemgang af forslagene til forretningsorden og vedtægter, således at disse tilpasses
kommunen og de behov, der er, og at punktet derfor genoptages til fornyet behandling senere på året.
Beslutning:

PKT. 14. BEREDSKABSPLAN FOR KOMMUNE KUJALLEQ
Vedlagte udkast til Beredskabsplan for Kommune Kujalleq, er udarbejdet med udgangspunkt i den
godkendte beredskabsplan fra 2014. Dette nye udkast er blevet tilrettet i henhold til bemærkninger
fra Selvstyret og der er indarbejdet nogle eksterne bilag fra f.eks. Sundhedsvæsenet og en
kriseberedskabsplan fra socialforvaltningen.
Beredskabsplanen skal endeligt godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brandog eksplosionsforebyggende foranstaltninger
Økonomi: Som budgetteret.
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Den Tekniske chef’s indstilling:
at

Beredskabsplanen godkendes til fremsendelse til Økonomiudvalget.

TU-BESLUTNING: Indstilling godkendt
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt, dog således at det sikres at beredskabsplanerne,
herunder telefonlister m.m., ved ændringer opdateres løbende.
ØPU-Beslutning 05/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Det
skal sikres at beredskabsplanerne er opdaterede, herunder at kommunens forvaltninger får
udarbejdet egne interne kriseberedskabsplaner.
Beslutning:

PKT. 15. ORGANISATIONSPLAN SOCIALFORVALTNINGEN
Der er på Socialudvalgsmødet den 28. marts 2018 fremlagt forslag til ændring i organisationen i
Socialforvaltningen. SU har godkendt at der arbejdes videre med denne proces. Ændringen består
primært af følgende:
• Genindførsel af økonomi stabsfunktion, der kommer til at bestå af 5 medarbejdere, med 1
afdelingsleder, 2 økonomimedarbejdere samt 2 controllere. Primært for at styrke den
økonomiske styring i forvaltningen.
• Vi reducerer antallet af fagområder fra 4 til 3. Det er fagområdet ”Alderdomshjem”, der
flyttes ind under ”Ældre, Handicap og Pension”. Ændringen sker for at gøre
Socialforvaltningens organisation smallere og mere dynamisk. I dag er der kun én ansat
indenfor ”Alderdomshjem”
• Der etableres formelt en stabsfunktion ”Statistik”, som bemandes af 1 medarbejder.
• Der sker ingen ændring i normeringen, men det giver en besparelse i lønudgifter på ca. tkr.
180.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi: Som beskrevet foroven.
Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.
ØPU-Beslutning 05/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling. Kompetence planerne
skal være udarbejdede inden kommunalbestyrelsens møde. (Arbejdet med kompetanceplanerne er
dog fortsat i gang og forventes færdige i løbet af juni).
Beslutning:
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PKT. 16. BYGDEPOLITIK
Bygdebestyrelserne vil i dagene 31.5 – 2.6 afholde et fællesseminar her i Qaqortoq, hvor
målsætninger, visioner, budgetter m.m. vil blive drøftet.
Visioner m.m. fra bygdebestyrelsesseminar afholdt i 2013 vedlægges som bilag, med henblik på
politisk drøftelse i økonomiudvalg, således at resultatet heraf kan indgå i det kommende seminar.
Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov og den kommunale fuldmagt.
Økonomi: Ingen
Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.
ØPU-Beslutning 06/2018: Oversendes kommunalbestyrelsen med henblik på videre drøftelse.
Beslutning:
PKT. 17. FORSLAG FRA MEDLEM AF KOMMUNALBESTYRELSEN KARLA E.
BISGAARD OM AT KOMMUNEN ANTAGER FLERE PRAKTIKANTER / ELEVER
Medlem af kommunalbestyrelsen, Karla Egede Bisgaard, har i e-mail af 17. januar 2018 foreslået at
kommunen arbejder for at kunne tage flere praktikanter / elever ind, ved at øge budgetterne til disse.
Karla foreslår samtidig at dette gøres gældende for alle kommunens driftsenheder, herunder
alderdomshjem, daginstitutioner m.m.
Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten
Økonomi:
Direktionens indstilling: Politisk drøftelse. Forslaget kan indgå i de videre drøftelser som et
budgetønske ift. budget 2019.
ØPU-Beslutning 04/2018: Der er politisk velvilje overfor at kommunen får flere elever / praktikanter,
hvorfor forslaget videresendes til videre behandling, idet der samtidig skal tages højde for at der er
de fornødne praktikvejledere.
Beslutning:

PKT. 18. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM KARLA EGEDE
BISGAARD OM FLYTNING AF DEN DECENTRALE SOCIALHJÆLPER UDDANNELSE
TIL NARSAQ
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Kommunalbestyrelsesmedlem Karla Egede Bisgaard fremsætter forslag om at den decentrale
socialhjælperuddannelse flyttes fra Qaqortoq til Narsaq, og at man i den anledning kan gøre brug af
B-1177 (tidligere Piareersarfiit) og Inuili for så vidt angår kollegiepladser.
Der pågår nu arbejder med henblik på at kunne bruge B-1177 til kulturelle formål i tilknytning til
”Projekt løft af Narsaq”.
Der har hen over foråret været bestræbelser på at bane vej for at den decentrale pædagoguddannelse
kunne fortsætte, hvilket er lykkedes ved at få ændret studieordningen, hvorved uddannelsen nu
kommer til at fortsætte i Qaqortoq, idet uddannelsesfaciliteterne og kollegiepladserne forefindes i
forvejen.
Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.
Økonomi: Ingen.
Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.
ØPU-Beslutning 06/2018: Et flertal er grundlæggende for at uddannelsen fortsat skal være placeret i
Qaqortoq. Der skal fortsat arbejdes for at få hjemtaget ansvars- og arbejdspladser til kommunen,
herunder landbrugsområdet, som kan være placeret i Narsaq.
Naja Lund ønsker at der foretages yderligere undersøgelser mhp. flytning af den pædagogiske
uddannelse til Narsaq.
Beslutning:

PKT. 19. FREMLÆGGELSE AF ÅRSBERETNING FOR 2017
Regnskabet for 2017 blev lukket ved udgangen af februar 2018, og økonomisk forvaltning har
konstateret et regnskabsresultat med underskud på 12,2 mio.kr.
Det oprindelige budget for 2017 viste et overskud på 1,2 mio.kr., men i løbet af året har der været
tillægsbevillinger og budgetomplaceringer for 14,7 mio. kr.
Årsregnskabet er godkendt af kommunalbestyrelsen ved møde 02/2018, og årsberetningen er en
udbygning af regnskabet med de til regnskabet tilknyttede bemærkninger.
Lovgivning:
Budget- og regnskabsloven.
Økonomiske konsekvenser:
Som beskrevet foroven.
Direktionens indstilling:
Indstilles godkendt.
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Dagsorden
Kommunalbestyrelsen - møde 03/2018
Beslutning:

PKT. 20. EVENTUELT

Mødet sluttede:

Kiista P. Isaksen

Mari S. Abelsen

Karla Egede Bisgaard

Monica Dorph

Jørgen Wæver Johansen

Benjamin Kielsen

Ánnásse Kleist Karolussen

Manasse Semsen

Bentiaraq Ottosen

Didda Isaksen

John Ole Kleist

Naja Lund

Asmus Hansen

Josef Petersen

Henrik Brummerstedt
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