
 

 

Lokaludvalget i Sisimiut afholdte møde den 25. maj 2022 
 

 

Referat 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Dispositionsbeløb for 2023 

3 Forslag fra borgermødet 

 A) Klatrevæg v/Karl Berthelsen 

 B) Aktiviteter i kunstnerværkstedet Savitooq 21. juni v/Barse Svendsen 

 C) Tiltag vedrørende sport skal være tillokkende v/Karl Jørgen Enoksen 

 D) Præsentation af sportsforeninger v/Augusta 

 E) Snefestival 2023 v/Augusta 

4. Ikortoq v/Jacob-Peter Enoksen 

5. Kultur/musik v/Naja Thorin 

 6. Evt 

 

Mødedeltagere:  

 Rene Ingemann, Formand 

 Hans Johansen 

 Mette B. Berthelsen 

 Emil Jessen 

 Naja Thorin 

 

Fraværende: 

 Inga Olsen, Næstformand, er på tjenesterejse 

 David-Peter Jeremiassen, syg 

 

1.  Formanden byd velkommen og dagsordenen blev godkendt. 

 

2 Meddelelse om dispositionsbeløbet for 2023 som er foreslået til Kommunalbestyrelsen blev 

godkendt, og taget til efterretning. 

 

3 Forslag fra borgermødet, blev drøftet efter rækkefølgen. 

a) Der blev fremlagt et forslag om etablering af en klatrevæg, og formålet med dette 

er, at man skal kunne træne selvtilliden.  Forslagsstilleren vil blive kontaktet, og 

vedkommende vil blive fortalt at man kan bruge de klatrevæg som allerede 

forefindes, et i minihallen og andet ved den østlige side af Taseralik, samt skal man 

spørge forslagsstilleren uddybning omkring midlerne, som vedkommende har nævnt 

i sit forslag. (Mette skal kontakte vedkommende) 

 

b) Til Nationaldagen vil kunstnerværkstedet Savitooq fortsætte med aktiviteter, som 

også tidligere er blevet afholdt. Forslaget som også indeholder en ansøgning blev 

godkendt, idet forslagsstilleren/ansøgeren tidligere har stået for arrangementet og 

borgerne har udvist interesse for det. Ansøgeren kontaktes og vedkommende 
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rådgives til hvordan vedkommende kan aflevere bilagsskabelonen til hvordan 

midlerne er brugt til, som er påkrævet til ansøgningen. (Rene skal kontakte 

vedkommende) 

 

c) Da 2 forskellige personer har givet 2 forslag som drejer sig om sport, blev disse drøftet 

samlet, da de har relation til hinanden. Lokaludvalget støtter disse forslag, da de 

indeholder forskellige sportsaktiviteter og arrangementer, men herfra foreslås det, at 

man kontakter kommunens idrætskonsulenter, da disse arbejder med det tætte 

samarbejde med sportsforeningerne. Såfremt arrangementet forberedes godt, kan 

man ansøge om midler til lokaludvalget. (Hans skal kontakte vedkommende) 

 

e) Angående forslag om Snefestival, da man planlægger at holde den i vinteren 2023 

så besluttede man at melde tilbage til vedkommende, og vedkommende rådgives 

til at lave en uddybende beskrivelse til hvordan midlerne vil blive brugt til og hvem 

der skal samarbejdes med under udformningen af ansøgningen. (Mette skal 

kontakte vedkommende) 

 

4. En særskilt ansøgning "Ikortoq", som drejer sig om en konkurrence der udføres ved brug 

af cykler, løb og kajak mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, og efter forskellige drøftelser blev 

der givet afslag til ansøgningen, da lokaludvalget ikke ønsker at give økonomisk støtte til 

enkelte personer (der ikke er foreninger eller har cvr-nummer). 

 

5. Forslaget drejer sig om kultur og musik, og da man forestiller sig, at den kommende 

arrangement skal holdes næste år som "borgerarrangement" så blev der foreslået, at der 

indsendes et nyt forslag/en ny ansøgning ved næste års begyndelse, med uddybende 

plan til arrangementet og redegjorde for at ansøgningen sker på vegne af en forening. 

 

6. Evt. 

a) Med hensyn til byforskønnelse, og forespørgsel vedrørende faldefærdige bygninger, 

så ønsker man at emnerne bliver drøftet under det næst kommende møde. 

 

Mødet sluttede kl. 18.00. 


