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Bygdarráðsfundur    -    stytt gerðabók 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  15.04.2019  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Eir J. Norðberg 

  Magni Bertholdsen 

  Niels Olaf Eyvindsson 

  Gunnhild Mortensen 

  Rúni Thomsen 

  Sten Spange Larsen 

       

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

      Formaðurin bað um loyvi til at taka eitt mál við aftrat – kemur á skránna sum mál nr. 8. 

1.   Umsókn um stuðul til verkætlanina «Matkovin».    

Endamálið við hesari verkætlan er at menna føroyska matframleiðslu og mentan við m.a. einari 

kunnandi heimasíðu.  

Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum. 

 

2.   Umsókn um stuðul til verkætlanina «Ferðavinna» frá 10. flokki í Tvøroyrar skúla.     

Søkt verður um stuðul til uppsetan av einari heimasíðu til ferðafólk. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesari verkætlan. 

 

3.   Umsókn um stuðul til gospeltúr frá bú- og starvsfólkum á Hamragarði. 

      Eins og undanfarin ár, fara bú- og starvsfólk á Hamragarði gospeltúr við Norrønu og søkja tey um  

      stuðul til hetta. 

      Avgerð: 

Samtykt varð við fýra atkvøðum fyri at stuðla við kr. 2.000,-.  

 

4.   Umsókn um stuðul til námsferð til Portugal frá 2. a á Miðnámsskúlanum. 

      Søkt verður um stuðul til námsferð í oktober 2019. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 500,- pr. næming úr Hvalbiar kommunu. 
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5.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Kvinnuhúsinum. 

      Kvinnuhúsið hevur 2 starvsfólk, umframt 35 kvinnur, ið arbeiða sjálvboðið í vaktarskipanini.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri ikki at stuðla hesum.  

             

6.   Umsókn um fíggjarligan stuðul til tiltakið «Demensdagur í Salt». 

      Alzheimerfelagið skipar fyri almennum tiltaki í Salt tann 4. mai í ár og søkir um stuðul í hesum 

      sambandi. Útreiðslurnar eru mettar til kr. 45.000,-.  

      Fíggjarnevndin 12.04.2019: 

      Nevndin mælir til at stuðla tiltakinum við kr. 6.500,-. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini.  

 

      Janus Thomsen luttók ikki í viðgerðini av máli nr. 7. 

7.   Umsókn um byggiloyvi til garð á matr. nr. 87v, Hvalba. 

      Søkt verður um byggiloyvi til garð uttanum húsini á matr. nr. 87v.  

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at geva byggiloyvi til eystursíðu av garði sambært umsókn, givnum upplýsing- 

      um og tekningum, treytað av, at grannaloyvi verður fingið til vega. 

 

      Sten Spange Larsen luttók ikki í viðgerðini av máli nr. 8. 

8.   Umsókn um stuðul til nýggjárshald í Sandvík frá Bygdarfelagnum. 

      Bygdarfelagið skipar fyri árliga nýggjárshaldinum í bygdini við gerð av faklum, borðhaldi og  

      dansi v.m.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at beina málið í Trivnaðarnevndina, sum kemur við einum tilmæli. 

 

9.   Ikki almenn mál.   

       

            

      Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.45    

 

 

      Janus Thomsen                 Eir J. Norðberg                         Magni Bertholdsen 

 

 

      Niels Olaf Eyvindsson       Gunnhild Mortensen         Sten Spange Larsen Rúni Thomsen              


