
 

 

 

Lokaludvalget i Sisimiut møde den 29. marts 2022 
 

 

Referat 

 

Dagsorden: 

 

1.         Godkendelse af dagsorden 

2. Midler for 2022 

3. Lamper som kan bruges i arrangementer  

4. Der skal ikke afholdes møde i arbejdstiden  

5. L.U-s drøftelse af ansøgte midler   

6. At sætte nogle midler fra, eller forhør hos borgere før udarbejdelse af tiltag  

7. Sundhed/styrkekonkurrence/træning   

8. Taseraliks ansøgning  

9. At have en god liv  

10. At yde førstehjælp  

11. Forslag fra borgermødet 

12. Fordeling af midler for 2023 

13. Eventuelt 

 

Mødedeltagere:  

 Rene Ingemann, Formand 

 Inga Olsen, Næstformand 

 Hans Johansen 

 David-Peter Jeremiassen 

 Mette B. Berthelsen Berthelsen 

 Emil Jessen 

 Naja Thorin 

 

1.  Formanden byd velkommen og dagsordenen godkendes. 

 

2.  Midler for 2022 i Sisimiut er kr. 300.000,- blev taget til orientering.  

 

3.  Der var en større drøftelse vedr. lamper som kan bruges i teater og musikforestillinger og 

om disse skal skaffes, og forslag om kursusafholdelse.  

 

Der er flertal som stemte for.  To ud af syv LU medlemmer stemte imod, idet der menes at 

disse er under drift området og ikke hos arrangørerne og aktiviteterne.  

 

4.  Der ønskes at der ikke skal afholdes individuelle møder/samtaler fra medlemmerne uden 

for de almindelige LU møder, dette tages til orientering.  

 

5.  At individuelle medlemmer ikke skal udsættes for udefrakommende indtryk, og at dags-

ordener skal drøftes i fællesskab i LU møderne, dette tages til orientering.  
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6.  Der stilles forslag om at borgerne skal have mulighed for at stille en dagsordensforslag 

under høring, så der ikke kun tages udgangspunkt i medlemmernes forslag.  Formanden 

meddeler at medlemmerne selv kan fremkomme med forslag uden kun at vente på bor-

gerne.  Ligesom at tidspunktet for borgermødet den 26. marts blev rykket grundet at kun 

en mødte op.  Taget til efterretning. 

 

7.  Det er ønskeligt med tanken på sundhed at borgerne skal være mere aktive brugere af 

træningsfaciliteterne i hallen og dyrke mere fysisk aktivitet, derfor med gør maj sund som 

begrundelse, ønskes der åben arrangement med foredrag til borgerne.  Bland andet om 

hvilken muligheder for fysisk aktivitet der kan udføres efter graviditet. 

 

Godkendt af alle medlemmer, men der ønskes en program til arrangementet.  

 

8. Drøftelse vedr. ansøgning i forbindelse med optræden med inviterede musikere arran-

geret af Café Taseralik.  

  

Ansøgningen på kr. 35.000 afvises, med begrundelse om at der i forbindelses med arran-

gementet sælges alkohol og det ansøgte beløb er højt.  

 

9.  Forslag vedr. udviklende tiltag i fritiden, omhandlende rygestops forløb, under drøftelsen 

bliv det klart at borgerne allerede har mulighed for at henvende sig til sygehuset og kom-

munen hvis de ønsker rygestop kursusforløb.  

 

Derfor blev midlerne til formålet afvist. 

 

10.  Drøftelse af forslag vedr. førstehjælpskursus, der findes allerede muligheder for afhol-

delse af førstehjælpskursus fra kommunen til borgere (og arbejdsledige), og der stillede 

spørgsmålstegn ved om dette har direkte forbindelse til Lokaludvalget.  

 

Forslaget afvises. 

 

11.  Forslag fra borgermødet.   

Borgermødet den 26. marts blev aflyst grundet at kun en mødte op, derfor blev der beslut-

tet at der skal afholdes borgermøde den 27. april 2022, kl. 19 - 21 i M.A. 

 

Der skal ophænges tydelige opslag i opslagstavler og i Sivdlek. Der aftales at mødet skal 

gøres tiltrækkende for borgerne.  

 

12.  Fordeling af midler skal senest sendes til Økonomiudvalget i juni måned.  Forhør af bor-

gere findes vigtigt. 

 

Der blev besluttet at fordeling af midler skal drøftes i maj måned efter der er afholdt bor-

germøde den 27. april hvor borgernes forslag tages ind.  

 

13.  Eventuelt.  
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Der anbefales at begrundelserne skal udfyldes godt i blanketten, så der ikke trækkes ud 

når sager drøftes. 

 

Med tanken på sikkerhedsforanstaltninger, blev det nævnt at der ikke findes en sirene i 

Akia, Beredskabschefen skal først spørges om en sirene skal installeres af dem. 

 

Der blev spurgt ind til muligheder for begivenheder/arrangementer til borgere, der blev 

informeret at foreninger kan ansøge om manglende midler. 

 

Mødet sluttede kl. 19.00 

 

Bilag 1. 

 

 Budget 2022 

Referat og oversigt over godkendte midler.  


