Samandráttur av fundarsamtykt hjá Hvalbiar Kommunu tann 08. november 2012
Møtt: Otto West, Niels Olaf Eyvindsson, Trygvi Midjord, Martin í Nesi,
Herdis Jensen, Rúni Thomsen og Niels J. Thomsen.
Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat og at útseta aðru viðgerð av fíggjarlógini.

Mál 1:
Umsókn um stuðul við keyp av bók um
Hermanna Jacobsen.

Til 1:
Samtykt varð ikki at stuðla.

Mál 2:
Umsókn um stuðul frá FC Suðuroy til gallakonsert.

Til 2:
Samtykt varð ikki at stuðla tiltakinum.

Mál 3:
Umsókn um stuðul til bókina "Exit Føroyar".

Til 3:
Samtykt varð ikki at stuðla.

Mál 4:
Umsókn um stuðul frá forlagnum Fróðskapi
til bók um barnabókmentir.

Til 4:
Samtykt varð ikki at stuðla.

Mál 5:
Umsókn um stuðul frá "Í menniskjum góður
tokki".

Til 5:
Samtykt at boða frá, at Hvalbiar Kommuna
hevur stuðlað við keyp av jólakalendarum frá
Lions Club, har ágóðin fer til hetta endamál.

Mál 6:
Umsókn um stuðul til tiltakið "Víkingadagar".

Til 6:
Samtykt varð at taka málið uppaftur í sambandi
við viðgerð av fíggjarlógini 2013.

Mál 7:
Støðutakan til tilboð uppá trappugongd á
sambýlinum.

Til 7:
Samtykt varð at taka av tilboðnum frá SH-Bygg
á kr. 42.921,- og fáa arbeiðið gjørt skjótast
møguligt.

Mál 8:
Skriv frá borgara viðvíkjandi skúri á bryggjuni
í Sandvík.

Til 8:
Samtykt varð, at Tekniska nevnd fer á staðið
og kannar umstøðurnar.

Mál 9:

Til 9:

Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 5a.

Samtykt varð at viðmæla sundurbýtinum.

Mál 10:
Ymisk skriv frá Hvalbiar skúla um játtan til
rakstur og onkrar eingangsíløgur.

Til 10:
Samtykt varð at beina málini í Fíggjarnevndina,
ið kemur við einum tilmæli til komandi fund.
Viðv. telduútbúnaði varð tó samtykt at játta
12 arbeiðsfarteldur til lærarar skúlans, við tí
treyt, at Hvalbiar skúli eigur teldurnar.

Mál 11:
Støðutakan til tilboð uppá gerð av nýggjari
fyrireikingar- og lærarastovu.

Til 11:
Samtykt varð, at Fíggjarnevndin kannar tilboðini.

Mál 12:
Onnur viðgerð av fíggjarlóg fyri 2013.

Til 12:
Málið útsett til komandi fund.

Mál 13:
Sáttmáli við Landsverk um kavarudding.

Til 13:
Samtykt varð at taka undir við avtaluni um
kavarudding av vegnum oman á Hamranes,
Toftavegnum, vegnum niðan til skúlan og at
fáa ein part av Heiðavegnum í Sandvík við í
avtaluna.

Eyka mál:
Endurnýggjan av dansiloyvi til Ranhøll til
ummælis.

Til eyka:
Samtykt varð at viðmæla, at loyvið verður
endurnýggjað.

