Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð
Bygdarráðsfundur tann 26. januar 2015. kl. 1900
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Hilbert Elisson, Malan Stórá,
Herit Magnussen, Jógvan Emil Nielsen og Øssur Christiansen
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur John
Zachariassen biðið og fingið játtað farloyvi frá 15. januar 2015 til 5. mars 201.
Tiltakslimurin Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 23. januar 2015. Hann játtaði at møta
á fundinum.
Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði
Durita á Heygum tann 26. januar 2015 boðað frá, at henni berst frá at møta á fundinum
vegna sjúku.
Tiltakslimurin Jógvan Emil Nielsen fekk fundarboð sama dag. Hann játtaði at møta á
fundinum.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimum eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Øssuri Christiansen og Jógvan
Emil Nielsen sum tiltakslimir.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 122
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umsókn frá KFUM-skótunum í Kvívík til virksemið felagsins.
J.nr. 20.00.00-Ø40-2-15
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. janaur 2015 umsókn frá KFUM-skótunum í Kvívík til
virksemi felagsins.
Nevndin samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
Viðv. 122
Øssur Christiansen skjeyt upp ikki at ganga umsóknini á møti vísandi til, at vanligt er ikki at
veita felagsskapum raksrarstuðul.
Uppskotið hjá Øssuri Christiansen varð einmælt samtykt.
Mál 123
Tilmæli frá fíggjarnevndini um umsókn frá Vestmanna Talvfelag um stuðul til virksemi
felagsins, m.a. til ferðaútreiðslur og til keyp av kappingarklokkum.
J.nr. 20.00.00-Ø40-3-15
Fíggjarnevndin viðgjørdi á fundi tann 20. janaur 2015 umsókn frá Vestmanna Talvfelag um
stuðul til virksemi felagsins, m.a. til ferðaútreiðslur og til keyp av kappingarklokkum. Nevndin
samtykti at leggja málið fyri bygdarráðið til støðutakan.
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Viðv. 123
Á fundinum komu tvey uppskot. Øssur Christiansen skjeyt upp ikki at ganga umsóknini á
møti, men tó at geva felagnum 20 kappingarklokkur í gávu, svarandi til kr. 6.000.
Pauli T. Petersen skjeyt upp at stuðla felagnum við kr. 15.000.
Atkvøtt varð fyrst um uppskotið hjá Paula T. Petersen. Uppskotið varð samtykt við 5
atkvøðum fyri og 2 ímóti. Pauli T. Petersen, Karl A. Olsen, Malan Stórá, Øssur Christiansen
og Jógvan Emil Nielsen atkvøddu fyri. Hilbert Elisson og Herit Magnussen atkvøddu ímóti.
Atkvøtt varð ikki um uppskotið hjá Øssuri Christiansen.
Mál 124
Vetrarfriðing av Heygahaga Fremra Helvt.
J.nr. 01.00.00-G01-1-15
Viðv. 124
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at taka undir við fyriliggjandi uppskoti til sáttmála
millum Vestmanna Kommunu, Hagapartin Heygahaga Fremru Helvt og Búnaðarstovuna,
men eisini at sáttmálin verður treytaður av, at bygdarráðið samtykkir eykajáttan til rindan av tí
avtalaðu upphæddini.
Uppskotið varð einmælt samtykt.
Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 23.30
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