
 

 

 

Lokaludvalget i Sisimiut møde den 24. august 2022 
 

Referat 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Dispositionsbeløb for 2022 

3 Udstyr til børn i Idrætshallen v/Hans Johansen 

4 Foodfestival v/Inga Olsen 

 5  Evt. 

 

Mødet blev afholdt i Byrådssalen i Sisimiut fra kl. 16.30 til 17.15. 

 

Tilstedeværende: 

 Inga Olsen, Næstformand 

 Hans Johansen 

 Naja Thorin 

 David-Peter Jeremiassen 

 Emil Jessen 

 Mette B. Berthelsen 

 

Fraværende: 

 René Ingemann, Formand 

 

1. Næstformand bød velkommen og dagsorden blev godkendt. 

 

2. Status på dispositionsbeløb for i år, referenten orienterede om forbruget og uforbrugte 

midler.  

 

3. Børnenes mulighed for at være på idrætshallen søndag formiddag, afholdes af S-68´s 

venner og forældre med stort fremmøde. Forældrene fortæller glædeligt at børnene åb-

ner op mere socialt og rører sig mere, derfor er det ønskeligt at arrangementet afholdes 

løbende. Sportsudstyr som benyttes af børnene i idrætshallen er nu blevet så forældet, at 

der er behov for udskiftning. 

 

Udstyr der trænger til udskiftning er blevet beregnet, endvidere vil man gerne have fat i en 

hoppeborg, som deponeres i idrætshallen. Der er forventning om omkostninger mellem kr. 

12.000 - 15.000, inklusive fragt. 

 

Ansøgningen blev godkendt enstemmigt også på baggrund af begrundelse om at Qe-

qqata Kommunias tiltag om mere bevægelighed også vægtes af lokaludvalget. Ved af-

stemning var ansøgeren ikke stemmeberettiget på grund af inhabilitet. 
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4. Foodfestival, festival for alle med kokkeevner, fordele og budgettet redegøres af forslags-

stilleren/ansøgeren. Taseralik blev nævnt som afholdelsessted og formålet er at udnytte 

lokale fiskere og fangere. 

 

Der er beregnet omkostninger på omkring kr. 50.000, som ansøges om med begrundelse. 

 

Afholdelse af foodfestivaler i andre byer er ikke gået ubemærket hen, dermed er der op-

bakning fra alle medlemmer i lokaludvalget, at der afholdes en spændende arrangement 

i Sisimiut. Som en tilføjelse foreslår medlemmet, at der eventuelt kunne spilles musik af lokale 

musikere, som støttes. 

 

5. Eventuelt 

a) Forslag om at der sendes feedback til forslagsstilleren efter afholdelse af borger-

møde, som varetages af referenten, som støttes. 

 

b) Medlemmet Mette orienterede, at med hensyn til hendes barselsorlov, så vil hun 

fortsætte med at deltage i lokaludvalget. 


