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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 15. mars 2013
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Eyðfinn Debes, Martin í Nesi, Niels J. Thomsen,
Magni Bertholdsen og Jóhan Eli Poulsen.
Síðani fundarskráin fór út, eru trý mál komin aftrat. Formaðurin bað um loyvi at taka tey við og varð
hetta játtað – hesi mál koma inn sum nr. 8, 9 og 10 á skránni.
Fundurin varð settur kl. 16.00.
1. Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Flogbóltsdeildini hjá TB.
Einmælt varð samtykt at stuðla við kr. 5.000,-.
2. Umsókn um stuðul til námsferð frá næmingum í Miðnámsskúlanum.
Samtykt varð einmælt at stuðla teimum við kr. 1.000,-.
3. Umsókn um stuðul til hátíðarhald – Ruth Smith 100 ár.
Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum.
4. Umsókn um stuttfilmsverkætlan frá J. Lamhauge og T. Djurhuus.
Samtykt varð einmælt ikki at stuðla verkætlanini.
5. Skriv frá borgara viðvíkjandi vegnum á Drátti – órudd.
Samtykt varð at fáa økið ruddað skjótast gjørligt, men mett verður ikki, at tað er ráðiligt at
asfaltera vegin.
6. Góðkenning av roknskapi fyri 2012 hjá Hvalbiar skúlabókasavni.
Roknskapurin hjá Hvalbiar skúlabókasavni varð einmælt samtyktur og undirskrivaður.
7. Grannskoðanarprotokoll viðv. byrjan grannskoðarans.
Grannskoðanarprotokoll frá 13. februar 2013 viðvíkjandi byrjan grannskoðarans og um
ábyrgdarbýtið av roknskaparframløguni, vavið og endamálið av grannskoðanini varð samtykt og
undirskrivað av bygdarráðnum.
8. Umsókn um stuðul til námsferð frá 8. flokki í Hvalbiar skúla.
Samtykt varð eins og undanfarin ár at stuðla við kr. 500,- fyri hvønn næming og lærarar. Ì hesum
føri verður talan um kr. 7.000,-.
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9. Umsókn um stuðul til Fótbóltsskúlan 2013 frá Ungdómsdeildini hjá TB.
Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 2.000,- eins og í fjør.
10. Fyrsta viðgerð av eykajáttan fyri 2013.
Fíggjarnevndin hevur gjøgnumgingið, hvørjar íløgur møguliga skulu gerast í ár. Umsóknin um
eykajáttan áljóðandi kr. 2.770.000,- varð gjøgnumgingin. Samtykt varð at taka undir við
umsóknini.
11. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
12. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
13. Annað (ikki alment)

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 19.30

