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Bygdarráðsfundur – stytt gerðabók 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  10.12.2018  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Eir J. Norðberg 

  Magni Bertholdsen 

  Gunnhild Mortensen 

  Sten Spange Larsen 

  Rúni Thomsen  

Ikki møtt:  Niels Olaf Eyvindsson 

     

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

       

1.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá ADHD-Felagnum.    

Søkt verður um stuðul til virksemi felagsins. 

Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum. 

 

2.   Umsókn um fíggjarligan stuðul 2019 frá Suðuroyar Svimjifelag.     

Suðuroyar Svimjifelag skipar fyri venjingum fyri øllum aldursbólkum og sendir eisini svimjarar til 

kappingar uttanlands. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 10.000,- eins og undanfarin ár. 

 

3.   Umsókn um stuðul við keyp av bók um Stállínuskipini. 

      Søkt verður um stuðul til útgávu av triðju bókini um stállínuskipini.  

      Avgerð: 

Samtykt varð einmælt at keypa 10 bøkur. 

       

4.   Uppskot til stuðulspolitikk hjá Hvalbiar Kommunu frá Niels Olaf Eyvindsson. 

Niels Olaf leggur fram uppskot um mannagongdir í sambandi við stuðul frá kommununi.  

Avgerð: 

Samtykt varð einmælt at viðgera stuðulsumsóknir umleið eina ferð um ársfjórðingin. 

 

5.   Skriv frá Vágs Kommunu viðv. skeiðstilboði fyri útlendingum. 

      Í sambandi við at integrera fólk frá øðrum londum í okkara samfelag, hevur Vágs Kommuna  

      fingið tilboð uppá skeið fyri útlendingum. Fyri at fáa fleiri luttakarar til skeiðið, spyr Vágs Kom- 



 
2 

 

      muna hinar kommunurnar í oynni um møguliga luttøku í hesum.  

      Fíggjarnevndin 10.12.2018: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til ikki at luttaka í hesum. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

      Eir J. Norðberg luttók ikki í viðgerðini av máli nr. 6. 

6.   Innkomin tilboð uppá gerð av bátadrátti á Hamranesi. 

      Tvey tilboð eru innkomin uppá arbeiðið at stoypa bátadrátt á Hamranesi. 

      JN-Smíð:   kr. 238.140,- (uttan MVG) 

      SH-Bygg:   kr. 270.340,- (uttan MVG) 

      Vega- og havnanevnd 10.12.2018:  

      Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá JN-Smíð kr. 238.140,- (uttan MVG). 

      Fíggjarnevndin 10.12.2018: 

      Mælt verður til at taka av lægra tilboðnum frá JN-Smíð. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum hjá nevndunum. 

 

7.   Uppskot um bygdarráðsfundir 2019. 

      Samtykt varð einmælt at taka undir við uppskotinum um fundir í 2019. 

       

8.   Onnur viðgerð av eykajáttan 2018. 

      Samtykt varð einmælt at taka undir við umsóknini um eykajáttan á kr. 2.055.000,-. 

 

9.   Ikki almenn mál. 

      Samtykt varð einmælt at taka hesi mál av skrá.   

 

      Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat, hetta varð játtað. Sten luttók ikki í viðgerðini. 

10. Stuðul til nýggjárshald til Bygdafelagið á Rananum.     

      Samtykt varð einmælt at játta bygdafelagnum kr. 10.000 til nýggjárshald. 

 

 

      Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 18.30 

 

                           


