Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 24. februar 2009, kl. 1900.
Bygdarráðslimir á fundi:
Skrivari:

Karl A. Olsen, Herit Magnussen, Pauli T. Petersen,
Jón Mikkelsen, Evelyn Gaard, Øssur Christiansen og Siri S. Niclassen
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri hevur Bárður
Poulsen boðað frá, at honum berst frá møta á fundinum, og at tiltakslimur fær fundarboð í hansara
stað.
Tiltakslimurin Øssur Christiansen hevur munnligt tann 23. februar 2009 fingið fundarboð.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal kommunustýrið
gera av, um treytirnar fyri inn-kalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Øssur Christiansen sum tiltakslimi.
Karl A. Olsen, borgarstjóri, heitti á Bygdarráðið um at loyva, at eitt nýtt mál verður sett á skránna.
Áheitanin varð einmælt samtykt. Málið verður sett á skránna sum mál 12 niðanfyri.
Av tí at Herit Magnussen varð seinkað, varð raðfylgjan av viðgerðini broytt nakað.
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Mál 9
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini: Viðgerð av yvirlýsing fyri arbeiðið við burðardyggari
menning í kommununum.
J.nr. 2005-757
Nevndin var samd um at mæla Bygdarráðnum til at taka undir við yvirlýsingini fyri arbeiðið við
burðardyggari menning í kommununum.
Viðv. mál 9
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 10
Tilmæli frá Mentanarnevndini um at vitja vinarbýin Ólavsvík 3. -5. juli í ár.
J.nr. 2009-051
Nevndin mælir til, at bygdarráðið fer til Ólavsvíkar. Kommunan rindar ferðaseðlar, uppihald og
dagpening, men ongin fundarsamsýning verður givin.
Viðv. mál 10
Tilmælið einmælt samtykt.
Allir uppmøttu bygdarráðslimirnir vóru áhugaðir í at luttaka á ferðini. Umsitingin kannar kostnaðin
nærri, og vendir aftur til bygdarráðið.
Mál 11
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um endurnýggjan av matstovu-skeinkiloyvi hjá Fjørukrónni og umsókn frá
somu um uttandura skeinkiloyvi.
Nevndin mælir bygdarráðnum at viðmæla umsóknini.
Viðv. mál 11
Málið einmælt samtykt.
Mál 12
Áheitan frá umsitingini í Vestmanna Kommunu um sundurbýti á matr. nr. 36c, sum Atlantis P/F leigar
frá Vestmanna Kommunu.
J. nr. 2009-058
Viðv. mál 12
Áheitanin einmælt samtykt.
Bókin lisin

Fundur lokin kl. 20.45.
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