
    Samandráttur av fundarsamtykt hjá Hvalbiar Kommunu tann 03. apríl 2014

       Møttir: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Eyðfinn Debes, 

                                       Martin í Nesi, Niels J. Thomsen og Jóhan Eli Poulsen.

Mál 1: Til 1:

Umsókn um stuðul tíl keyp av bussi frá Trivn-  Samtykt varð einmælt at stuðla við 

aðarbólkinum fyri sjúklingahotellið Tórshavn. kr. 10.000,-.

Mál 2: Til 2: 

Umsókn um stuðul til Bláa Kross við keyp Samtykt varð einmælt ikki at stuðla.

av lutaseðli.

Mál 3: Til 3:

Umsókn um stuðul til kókibók, ætlað børnum Samtykt varð einmælt ikki at stuðla.

frá Stjørnukokkum.

Mál 4: Til 4:

Nýggj umsókn um stuðul til 3. røð av send- Ætlanin er at gera sending í Suðuroy og í 

ingini "Spískamarið". Lítlu Dímun. Samtykt varð við seks atkvøðum

fyri at stuðla sendirøðini við kr. 20.000,- aftrat

tí fyrru játtanini á kr. 5.000,-.

Mál 5: Til 5:

Støðutakan til uppskot um fígging av nýggjum Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri at taka

felagshøli hjá Kommunufelagnum. undir við tilmælinum frá Stýrinum um, at  

bygningurin verður fíggjaður uttan lántøku og 

at limagjaldið tí verður umleið tvífaldað tvey

tey komandi árini.

Mál 6: Til 6:

Skriv frá ALS um timburhandverksskeið. Í sambandi við, at ALS hevur ætlanir um 

at skipa fyri timburhandverksskeiði fyri 

arbeiðsleys í Suðuroynni, varð samtykt at 

vísa á, at bygdarráðið hevði ynskt, at tey gera

Sornhúsið uppaftur og ymiskt fyrifallandi.

Mál 7: Til 7:

Skriv frá borgara um fýringsútbúnað og Kunning viðv. brenning varð í 2008 send út til

brenning. hvørt húski í sóknini. Samtykt varð at senda

eitt rundskriv út av nýggjum.



Mál 8: Til 8:

Umsókn um stuðul til tiltakið Sleipnir Samtykt varð einmælt ikki at stuðla 

Regatta í Odense. tiltakinum.

Mál 9: Til 9:

Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd Trivnaðarnevnd:

síðani síðsta fund. Skriv frá borgarum viðvíkjandi gøtu.

Mál 10:

Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.


