
 

 

 

Lokaludvalget i Sisimiut møde den 14. december 2022 
 

Referat 

 

Dagsordenspunkter: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2 Filmkonkurrence, Mette 

3 Qimusseq Sisimiut 

4 Kulturambassadør 

5 Evt. 

 

Mødet skal afholdes på byrådssalen i kommunekontoret i Sisimiut fra kl. 16.30. 

 

Deltagere:  

Inga Olsen, Formand 

Naja Thorin 

René Ingemann 

Emil Jessen 

Mette B. Berthelsen 

 

Fraværende: 

David-Peter Jeremiassen 

 

Dagsorden: 

 

1. Dagsordenen blev godkendt af deltagende medlemmer 

 

2. I forbindelse med forebyggende tiltag er tanken film/billede konkurrence, der kan 

klassekammerater/medstuderende deltage i konkurrence med pengepræmie til 

vinderne, til indsamling til studierejse.  Idet der er ikke afsat midler til forslaget, blev 

man enige om at forslaget fremlægges til næstkommende møde med budget. 

 

3. Qimusseq Sisimiut har tre forskellige ansøgninger, VHF Radioer med stærkere signal 

til brug under væddeløb, tidsmåler og midler til indkøb af præmier til vinderne af 

vintervæddeløbet hvor børn og ældre kan deltage.   Lokaludvalget finder alle 

ansøgningerne støtteværdigt.  

 

4.  Målsætning om dybere samtale med den nye Kulturambassadør for at opnår en 

god samarbejde, samt indkøb af buket som tak til invitation til kåringen.  

5  Eventuelt: 

a) Mødeplaner for næste år blev fastsat til den sidste mandag i måneden kl. 16:30, og 

der blev sat dato på behandling af ansøgninger for hver kvartal. Meddelelse til 

mediet skal udarbejdes. 

b) Orientering om at lamper der blev bestilt i foråret efter godkendelse, afventes 

ankomsten. 
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c) Drøftelse om ansøgning for at plante træer i forskellige steder i byen findes lovende, 

der anbefales for bevaringens skyld at træerne skal tilses og passes fra næste år. 

d) Taseralik´s ansøgning til en arrangement på den korteste dag kom ellers forsinket, 

men skal kontaktes for nærmere information.  

e) Uddeling af en julekurv til førtidspensionister arrangeret gennem kirken drøftes, og 

der træffes en beslutning om at der kan ansøges om dette igen i god tid næste 

gang, for at have tid til forberedelse 

f) Ansøgning om bagning af småkager til uddeling til byens ældre borgere drøftes, og 

som ovenstående, for mere forberedelsestid kan det ansøges igen i god tid med en 

cirka budget til formålet  


