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Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

  

Punkt 02 Gennemgang af vedtægter 

 

Punkt 03 Valg af formand 

 

Punkt 04 Valg af næstformand 

 

Punkt 05 Oprettelse af mødeplan / årshjul 

 

Punkt 06 Overblik over idéer til lokaludvalgets aktiviteter 

 

Punkt 07 Sagsfremstilling til ØU – anvendelse af midler i 2019 

 

Punkt 08 Eventuelt 
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Mødet foregår i borgmesterkontoret den 11. november 2019 og starter kl. 16:15 

 

 

  

Mødedeltagere: 

Hanne Heilmann 

Hans Heilmann 

Josva Lyberth 

Nikolaj Rosing 

Peter Poulsen 

 

 

Fravær med afbud 

 

 

Fravær uden afbud 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Afgørelse 

 

Dagsorden er godkendt  
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Punkt 02 Gennemgang af vedtægter 

 

Bemærkninger til vedtægter: 

Medlemmerne undrer sig over formuleringen i §13. 

I den danske version står der at formanden kan indkalde 1. suppleanten til at deltage i mødet, i 

tilfælde af at et medlem bliver forhindret. I den grønlandske version står der at formanden skal 

indkalde 1. suppleanten. Medlemmerne ønsker afklaring på dette. 

 

Afgørelse 

 

Vedtægter for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia er blevet gennemgået, sekretariatet undersøger 

hvordan man skal forstå formuleringen i §13. 

  



Referat af Lokaludvalgsmøde 01 den 11. november 2019 Maniitsoq 

                Qeqqata Kommunia 5 
 

Punkt 03 Valg af formand 

 

Som Lokaludvalgets ældste medlem leder Josva Lyberth valget. 

Hanne Heilmann indstiller Josva Lyberth til formand. 

 

Afgørelse 

 

Josva Lyberth vælges ved enstemmighed som formand for Lokaludvalget i Maniitsoq.  
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Punkt 04 Valg af næstformand 

 

Hans Heilmann indstiller Peter Poulsen til næstformand. 

 

Afgørelse 

 

Peter Poulsen vælges ved enstemmighed som næstformand for Lokaludvalget i Maniitsoq.  
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Punkt 05 Oprettelse af mødeplan / årshjul 

 

For at Lokaludvalget kommer godt fra start, ønsker Lokaludvalget at afholde møder med jævne 

mellemrum indtil udgangen af 2019 i Borgmesterkontoret. 

Lokaludvalget ønsker fra 2020 at mødes den første mandag i hver måned i Den Gamle Kirke. Man 

ønsker at mødes i Den Gamle Kirke, så man er tættere på borgerne, såfremt de ønsker at overvære 

møderne eller tage kontakt til Lokaludvalget. 

 

Afgørelse 

 

Der er lagt mødeplan frem til sommerferien 2020: 

2. møde: onsdag d. 20. november 2019 kl. 16.15 i Borgmesterkontoret 

3.møde: mandag d. 2. december 2019 kl. 16.15 i Borgmesterkontoret 

4. møde: mandag d. 6. januar 2020 kl. 16.15 i Den Gamle Kirke 

5. møde: mandag d. 3. februar 2020 kl. 16.15 i Den Gamle Kirke 

6. møde: mandag d. 2. marts 2020 kl. 16.15 i Den Gamle Kirke 

7. møde: mandag d. 6. april 2020 kl. 16.15 i Den Gamle Kirke 

8. møde: mandag d. 4. maj 2020 kl. 16.15 i Den Gamle Kirke 

9. møde: mandag d. 1. juni 2020 kl. 16.15 i Den Gamle Kirke  
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Punkt 06 Overblik over idéer til lokaludvalgets aktiviteter 

 

Lokaludvalget har allerede mange forskellige idéer til aktiviteter. 

Der kan blandt andet nævnes: 

- Udvikling af lokalradioen 

- Musikinstrumenter til arrangementer 

- Karneval 

- Udvikling af Annersuaq-området 

 

Afgørelse 

 

Det besluttes at man på næste møde diskuterer idéer og visioner for fremtiden nærmere.  
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Punkt 07 Sagsfremstilling til ØU – anvendelse af midler i 2019 

 

Lokaludvalget har flere ønsker til, hvordan indeværende års dispositionsbeløb kan anvendes. 

 

Lokaludvalget ønsker at lave et ugentligt indslag i Lokalradioen i Maniitsoq. 

Lokalradioen fungerer pt. kun som musikradio. Lokaludvalget ønsker at Lokalradioen i højere grad 

anvendes til folkeoplysning lige som før i tiden. Det skyldes blandt andet at mange borgere i 

Maniitsoq ikke er på Facebook og derfor ikke bliver oplyst om lokale aktiviteter. 

Ugentlige indslag i Lokalradioen kan være Lokaludvalgets talerør til borgerne. Der kan være 

mulighed for at borgerne ringer ind til Lokaludvalget med idéer eller spørgsmål. Det kan fremme 

borgernes demokratiske muligheder og styrke lokaldemokratiet. 

 

Lokaludvalget ønsker at støtte Borgergruppens renovation af den gamle kirkegård. 

Borgergruppen har arbejdet på at renovere den gamle kirkegård og Lokaludvalget vil gerne støtte 

dette, så det kan blive gjort færdigt. Renovering af den gamle kirkegård giver et fysisk løft til 

Maniitsoq. 

  

Lokaludvalget ønsker at udvikle Annersuaq-området. 

Der er stiftet en interessegruppe, bestående af flere lokale foreninger i Maniitsoq, som arbejder på at 

udvikle Annersuaq-området til et rekreativt område med både vinter- og sommeraktiviteter for 

borgere og turister. Lokaludvalget er gået ind i denne sag og vil gerne bidrage til indkøb af de 

ønskede materialer, så Annersuaq-området kan blive et lokalt samlingspunkt for sociale og fysiske 

aktiviteter. 

 

 

Lokaludvalget ønsker at anvende indeværende års dispositionsbeløb på følgende aktiviteter: 

 

Aktivitet Materiel/stk. Anslået pris 

Indslag i Lokalradio. 

Folkeoplysning om 

Lokaludvalget og andre lokale 

aktiviteter i Maniitsoq. 

1-2 timer pr. uge 25.000 kr. 

Nyt stakit til Den Gamle 

Kirkegård 

Ca. 80 meter. Materialer: 

Maling, træ, søm, skruer 

34.000 kr. 

Nyt stakit til Den Ny Kirkgård Materialer: Træ, maling, søm, 

skruer 

25.000 kr. 

Plastikkajakker til 

aktivitetsområdet Annersuaq 

6 stk. 18.000 kr. 

Kanoer til aktivitetsområdet 

Annersuaq 

3 stk. 9.000 kr. 

Vandcykler til 

aktivitetsområdet Annersuaq 

2 stk. 17.000 kr. 

Varmeblæser til telte – 

aktivitetsområdet Annersuaq 

4 stk. 15.000 kr. 

20 fods container til 

opbevaring af materiel 

1 stk. + arealtildeling 30.500 kr. 

Fragt af materiel  15.000 kr. 

Total  188.500 kr. 

 

 

Afgørelse 
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Det indstilles til Økonomiudvalget at Lokaludvalget kan anvende indeværende års dispositionsbeløb 

på ovenstående aktiviteter.  
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Punkt 08 Eventuelt 

 

Det aftales at man på næste måde vil diskutere Økonomiudvalgets afgørelse og diskutere næste 

skridt for Lokaludvalgets arbejde. 

 

Mødet sluttede kl. 18.45 


