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Oversigt: 

 

Pkt. 01   Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden foreslår at punkt 08 Skolepasning samt 09 Klubben 

medtages. Medlemmerne godkender dagsorden som den foreligger. 

 

Pkt. 02 Skiklubben KS-69 ansøgning af 20-11-2022 

  

Medlemmerne godkendte enstemmigt Bestyrelsesformandens ansøgning 

på vegne af KS-69 af 20. november 2022. 

 

Pkt. 03 Ansøgninger på vegne af sportsforeninger af 29-11-2022 

(Angutimmarik Kreutzmann) 

  

Idet det ansøgte kan benyttes af alle sportsforeninger, blev punktet 

godkendt af alle medlemmerne. 

 

Pkt. 04  Maniitsoq Forsamlingshusets ansøgning i forbindelse med 

arrangement den 27. nov. 

  

Arrangementet er afholdt, alligevel blev ansøgningen godkendt 

mundtligt af medlemmerne. Hvorved medlemmernes godkendelse af 

ansøgningen bliver orienteret i denne møde. 

 

Pkt. 05  Orientering fra Selvstyret 

 

(En påmindelse) procedure vedrørende tilskud til musikere er blevet 

sendt fra Selvstyret. 

 

Pkt. 06   Forebyggelseskonsulentens ansøgning 

 

Sekretæren gjorde opmærksom på, at det ikke er en direkte ansøgning 

fra forebyggelseskonsulenten. Men er en ansøgning i forbindelse med 

fælles bekæmpelse af mobning i byen. 

 

De tror på, at tiltaget vil medføre en positivt effekt i vores by, samtlige 

medlemmer godkendte ansøgningen, men lagde særskilt mærke til at 
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kontoen der er noteret ejes af kommunen. Ansøgeren skal anmodes om 

at benytte en anden konto. 

 

 

 

 

Pkt. 07  Fra borgermødet 

 

Medlemmerne har udarbejdet et forslag i henhold til borgernes udsagn 

under borgermødet der blev afholdt den 5. december. Det vil blive 

drøftet i januar 2023. 

 

 

Pkt. 08   Skolepasning 

 

Formanden havde henvendt sig og bedt skolepasningen om at notere 

legetøj man mangler. Hvorved man kunne tænke over, om der kunne 

gives tilskud fra Lokaludvalget. 

 

Med hensyn til mulighed for at Skolepasningen kan købe manglende 

legetøj, har Skolepasningen ansøgt om midler med værdi på omkring kr. 

11.400. 

 

En medlem syntes, at det er mærkeligt at en klub ansøger om midler til 

indkøb af legetøj, idet de får tilskud fra kommunen. 

 

To medlemmer godkendte ansøgningen, den tredje anmoder om 

vurdering efter gennemgang på økonomien. 

 

Vurdering: Sekretæren gjorde opmærksom på, at der ikke kan ydes 

tilskud til pkt. 08 og 09, idet de henhører under kommunens område. Idet 

der kan igangsættes en sag, når man begynder at undersøge tilskud, der 

er udbetalt. Der blev anmodet om at genlæse Lokaludvalgets procedure 
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for uddeling af tilskud i henhold til forordning om tilskud. Sekretæren 

anmoder om at punkterne fjernes fra dagsorden. 

idet tilskud gives til foreninger i forbindelse med kulturelle og lignende 

aktiviteter for borgerne, hvor det anbefales at dette prioriteres. 

 

Pkt. 09   Klub 

 

der gives afslag på to punkter: Pkt. 08 og 09 

 

Pkt. 10 Hans Heilmanns ansøgning om at trække sig tilbage fra 

Lokaludvalget 

 

Medlemmerne godkendte ansøgningen, idet man skal respektere 

personlige valg. 

 

 

Pkt. 11  Eventuelt 

 

Om en Hoppeborg kan bestilles, idet det er interessent, anbefales at 

Malu undersøger sagen. Før året er omme…Dermed kan man gøre 

arrangementer på Annersuaq mere interessant, derudover lover hun at 

undersøge om vandcykler. Hvert sommer laver foreningerne 

arrangement i Annesuaq. 

 

Malu undersøger sagen om reflekser, men har ikke fået tilbagemelding 

endnu. 

 

Vedrørende tilskud til Kalaallit Røde kors arrangement, Røde Kors 

meddelte at arrangementet ikke skal afholdes alligevel, Røde Kors vil 

gerne vide, om de skal beholde tilskuddet. Samtlige medlemmer 

anbefaler, at tilskuddet tilbagebetales, idet de kan ansøge igen, når de 

igen skal afholde en arrangement. 

 

 Med hensyn til kurset vedrørende Drone, blev det anbefalet at udarbejde 

en mere tydeligt ansøgning, idet oplysningerne var for utydeligt. 

 Malu er mere interesseret i at ansøgningen foregår via ACB. 

 

Brædder til kors skal bestilles hurtigst muligt. (til Pilersitsivik). Der er 

omkring i alt 31t til indkøb af brædder til kors. 

 

 

 

Mødedeltagere: Hanne Heilmanna (Formand), Malu Ostermann (Næstformand) Hans Heilmann 

medlem. 

Hanne Heilmann (Junior) deltog telefonisk fra Nuuk. 


