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Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

  

Punkt 02 Nyt fra sekretariatet 

 

Punkt 03 Planlægning af borgermøde den 9. januar 

 

Punkt 04 Forslag til dagsordenspunkter for næste møde 

 

Punkt 05 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet foregår i borgmesterkontoret den 7. januar 2020 og starter kl. 16:15 

 

 

  

Mødedeltagere: 

Josva Lyberth 

Hanne Heilmann 

Hans Heilmann 

Nikolaj Rosing 

Peter Poulsen 

 

 

Fravær med afbud 
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Fravær uden afbud 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

  

Punkt 02 Nyt fra sekretariatet 

Maria stopper i Qeqqata Kommunia pr. 12/2-2020. 

Sofie bliver fungerende sekretær indtil en ny medarbejder bliver ansat. 

  

Maria har købt materialer fra Arctic Import. Det leveres den 27/2. 

Teknisk forvaltning er ved at få lave en arealtildeling til container, men ønsker at der på et senere 

tidspunkt skal laves en mere permanent løsning (en hytte eller hal). 

 

Materialer til stakit den gamle kirkegård og pavillon er bestilt gennem Karl Erik. 

 

Maria har indhentet tilbud fra Nipi FM på radioudsendelser i 2020. 

Prisen er 2500 pr udsendelse. 9 udsendelser = 22.500 kr. Dette skal godkendes af ØU. 

 

Hanne vil gerne diskutere, hvad sendetiden skal bruges til. 

Nikolaj foreslår at det bruges på at fortælle om nyheder fra Maniitsoq, fx at der er ansat nye lærere 

på skolen eller andet. 

Josva foreslår at der tales mere om dette senere og at dagens møde fokuserer på Borgermødet den 9. 

januar. 

 

Punkt 03 Planlægning af borgermøde den 9. januar 

Josva byder velkommen og præsenterer Lokaludvalgets formål. Han vil også nævne at GIF har en 

ambition om at Grønland skal være verdens mest aktive land og opfordre til at alle husker at tage en 

lille arbejdspause og bevæge sig. Josva råber de andre medlemmernes navne op – medlemmerne 

rejser sig op og præsenterer sig kort. 

 

Johannes Fly har kontaktet Josva og sagt at han gerne vil optage på borgermødet og lave indslag. 

 

Peter Poulsen har nogle powerpoints med billeder fra det tidligere arbejde, som han gerne vil tage 

med. 

 

Thomas Berthelsen får – som repræsentant for Borgergruppen – 5 minutter til at fortælle, at han 

gerne vil indsamle muslingeskaller. 

Maria orienterer Aalipaaraq om at han også er meget velkommen og at hans navn også bliver 

nævnt. 

 

Der er gode erfaringer med at lave gruppearbejde til borgermøder. Emnet skal være kultur. Der skal 

pakkes papir og tuscher til at tegne og skrive. Der skal være 1-3 borde, afhængigt af, hvor mange 

mennesker, der kommer. 

 

Maria indkøber præmier, tre gavekort til Brugseni á værdi 250 kr. pr. stk. 

 

Arbejdsopgaver: 

- Josva: Tjekker op med med Anguteeraq i forhold til om der er styr på kaffe, the og kage. 
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- Hanne: Står for fællessang 

- Maria: Sørger for bærbar, projektor, papir, tusch, præmier, kamera 

- Peter: Laver powerpoint og tager med på USB. 

- Hans: uddeler præmier og lodder 

 

Cirka tidsplan: 

19.10-19.30  Velkomst, præsentation og sang 

19.30-19.50  Spørgsmål 

19.50-20.00 Pause 

20.00-20.30 Gruppearbejde 

20.30-20.45 Fremlæggelse af gruppearbejdet 

20.45-21.00 Præmieoverrækkelse og tak for idag 

 

 

Punkt 04 Forslag til dagsordenspunkter for næste møde 

 

- Evaluering af borgermøde 

- Opfølgning på borgermødet og næste skridt ift. den viden, der er kommet ud af det 

- Radio-tilbuddet fra Nipi 

- Budget for 2020 og hvad de vil – hvordan får vi brugt de materialer, der er blevet købt 

 

Punkt 05 Eventuelt 

 

Vedr. informationsmøde om is og vand på torsdag den 9. januar: 

Josva, Hans og Nikolaj deltager. Hanne er tolk 

Maria deltager også og tager notat. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.55 


