
Ordinærmøde den 13-10- 2022 

Referat 

Sekretæren byd medlemmerne velkommen og henviste til referatet fra sidste borgermøde. Mødet afholdes 

uden dagsorden, da der ikke er indkomne forslag til dagsordenen.  

Punkter til dagsorden er dog: 

 Evaluering af borgermødet i Den Gamle Kirke mandag den 03-10-2022. 

 Ansøgning fra Kalaallit Rødekors Maniitsoq 

 Ansøgning fra Forsamlingshuset Maniitsoq 

 Ansøgning om dækning af fragtudgifter til udendørs julelys. 

 Eventuelt 

Sekretæren fremlagde forslag fra sidste borgermøde, om Lokaludvalget evt. kan komme fysisk til møde 

med elever fra Maniitsoq Efterskole? 

I den forbindelse har en udvalgsmedlem rettet henvendelse til Efterskolen omkring muligheder, og efter 

lærerstabens vurdering, er det blevet foreslået, at der sammen med Efterskoleelever kan afholdes møde 

torsdag den 20. oktober fra kl. 19-21. 

Lokaludvalget har efter vurdering givet mulighed fra Efterskolen besluttet at benytte muligheden. I 

forbindelse vurdering blev det udtrykt, at der er behov for planlægning, hvis mødet skal være konstruktivt. 

Et af forslagene er, at der til fællesmødet kan være et bestemt emne der kan drøftes, f.eks. drøfte hvad vi 

kan vi gøre for at Maniitsoq bliver mere attraktivt, hvad der evt. mangles/er af behov. 

Et af forslaget ved mødet er endvidere information om hvad Lokaludvalget er, således Lokaludvalgets 

arbejdsgang kan belyses. Samtidigt belyse efterskoleelever omkring borgernes mulighed for at søge tilskud 

til forskellige aktiviteter, samtidigt at belyse efterskoleelever, at de også har mulighed for at søge midler til 

aktiviteter, f.eks. sneskulptur. 

Møde med Efterskoleelever er således på plads. 

Desuden blev emnet om grænsesætning taget op, hvor man ved borgermødet skal tydeliggøre hvordan 

lokaludvalget arbejder. Det blev desuden udtrykt, at lokaludvalget videresender emner fra borgere til 

respektive område på kommunen efter behov. Det blev samtidigt udtrykt, at lokaludvalget for det meste 

ikke skal benyttes som "budbringer" til Kommunen. 

Lokaludvalgsmedlemmer har besluttet, at der medio november afholdes ekstra møde, hvor punktet 

udelukkende skal være vedtægter og arbejdsgange for Lokaludvalget.  

Hanne (Junior) skal fremlægge om sin deltagelse på vegne af Lokaludvalget i konferencen i Ilulissat til sin 

medmedlemmer på senere tidspunkt.    (der sættes dato på senere tidspunkt). 

Lokaludvalget efterlyser mere konstruktivt indblanding fra kommunalbestyrelsen, der tages op under 

næstkommende ordinær møde med vedhæftet vederlag og arbejdsgang for Lokaludvalget. 

Samtlige medlemmer forespurgte om ansøgte midler med værdi på 17tkr., der er ansøgt fra gr. 1 under 

Nunaga Maniitsoq.  og som er blevet godkendt, men hvor midlerne endnu ikke er videregivet, og 

videregiver sagen til sekretæren. 



Det blev foreslået, at der under mødet skal startes med vigtige punkter. F.eks. Vurdering af indkomne 

ansøgninger fra foreninger. Øvrige medlemmer støttede forslaget uden at sætte spørgsmåltegn. 

Ansøgninger: 

Maniitsoq got talent´s ansøgning på kr.14.600,00 blev godkendt af samtlige medlemmer. 

Bilag #1 

Katersortarfik/Forsamlingshuset´s ansøgning på  kr. 9000,00  blev godkendt af samtlige medlemmer. 

Bilag #2 

Ansøgning til julebelysning på 2.948,00 blev godkendt af samtlige medlemmer.  

Bilag #2 

Kommende møde, før (møde med Efterskoleelever) den 20. vil blive besluttet via mail.  

 

Næste borgermøde:  Mandag den 7. november  i Den Gamle Kirke.  


