Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 29. januar 2014 kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Durita á
Heygum, Malan Stórá, Herit Magnussen og John Zachariassen
Maud Poulsen

Borgarstjórin kunnaði um, at síðani skráin varð løgd, eru trý mál komin inn avtrat; eitt at
viðgera fyri opnari hurð og tvey at viðgera fyri afturlatnari hurð:
x

x

Málið at viðgera fyri opnari hurð er tilmæli um val av limi í tilbúgvingarnevndina.
Borgarstjórin heitti á bygdarráðið um loyvi at seta málið á skránna sum mál 61.
Eitt samt bygdarráð gekk áheitanini á møti.
Hini bæði málini vórðu sett á skrá fyri afturlatnari hurð sum ávikavist mál 62 og 63.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Pauli T. Petersen farin av fundinum vegna ógegni.
Mál 59
Tilmæli frá Teknisku nevnd um umskipan uttangarðs ímillum ogn hansara matr. nr. 280 og
matr. nr. 116a hjá Tórálvi Mikkelsen og matr. nr. 190 hjá Annu Mikkelsen.
J.nr. 01.04.00-G01-1-14
Tekniska nevnd viðgjørdi á fundi 22. januar 2014 umsókn frá Thorstein Petersen um
umskipan uttangarðs ímillum ogn hansara matr. nr. 280 og matr. nr. 116a hjá Tórálvi
Mikkelsen og matr. nr. 190 hjá Annu Mikkelsen.
Nevndin mælir til at ganga umsóknini á møti.
Viðv. 59
Tilmælið varð einmælt samtykt.
Pauli T. Petersen komin aftur á fundin.
Mál 60
Tilmæli frá Havnarnevndini um kaikrana.
J.nr. 2013-103
Havnarnevndin viðgjørdi á fundi 20. januar 2014 málið um kaikranan.
Nevndin samtykti á fundi 16. spetember 2013 at svara Vestmanna Útróðrarfelag aftur, at
hetta ikki er ein tænasta, sum havnin eigur at veita.
Vestmanna Útróðrarfelag – Einar Olsen, formaður – hevur biðið Havnarnevndina endurskoða
avgerðina, tí teir halda ikki, at avgerðin er tikin út frá røttum fortreytum.
Nevndin samtykti at boðsenda Vestmanna Útróðrar á fund.
Hesin fundur var tann 9. januar 2014 – frásøgnin er viðløgd í málinum.
Nevndin mælir til at seta ein kostnaðarkarm upp á 80.000 kr. + mvg fyri ein nýggjan krana,
harav Vestmanna Útróðrarfelag rindar 40.000 kr.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 29. januar 2014 kl. 1900.

Viðv. 60
Karl A. Olsen setti fram broytingaruppskot, har ið hann mælti til at hækka kostnaðarkarmin til
100.000 kr. +mvg fyri ein nýggjan krana, harav Vestmanna Útróðrarfelag rindar 40.000 kr.
Atkvøtt var fyrst um broytingaruppskotið. Uppskotið varð einmælt samtykt.
Atkvøtt var tí ikki um upprunaliga tilmælið.
Mál 61
Val av limi í tilbúgvingarnevndina.
J.nr. 2009-531
Tilbúgvingarnevndin viðgjørdi tann 27. januar 2014 uppskot frá Vestmanna Sløkki- og
bjargingarliðið um at velja nýggjan lim í tilbúgvingarnevndina fyri Fríðálv Bláhamar, sum
hevur tikið seg úr Vestmanna Sløkki- og bjargingarliði.
Nevndin tók undir við innkomna uppskotinum og mælir sostatt til at velja Helga Finn Poulsen
til nýggjan lim í tilbúgvingarnevndina.
Viðv. 61
Tilmælið varð einmælt samtykt.

Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 20.30
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