
Referat af Lokaludvalgsmøde 05 den 13. januar 2020 Maniitsoq 

                Qeqqata Kommunia 1 
 

Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Punkt 02 Evaluering af Borgermøde 

 

Punkt 03 Opfølgning på forslag og viden fra Borgermøde 

 

Punkt 04 Tilbud fra Nipi FM 

 

Punkt 05 2020 – Plan for brug af indkøbt materiel og nyt budget 

 

Punkt 06 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet foregår i borgmesterkontoret den 13. januar 2020 og starter kl. 16:15 

 

 

  

Mødedeltagere: 

Hanne Heilmann 

Hans Heilmann 

Josva Lyberth 

Nikolaj Rosing 

Peter Poulsen 

 

 

Fravær med afbud 

 

 

Fravær uden afbud 

 



Referat af Lokaludvalgsmøde 05 den 13. januar 2020 Maniitsoq 

                Qeqqata Kommunia 2 
 

Mødet sluttede kl. 18:15 

 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

 

 

Punkt 02 Evaluering af Borgermøde 

KNR har ringet for at lave et indslag om, hvordan det gik med Borgermødet d. 09/01. Josva deltager 

i radiointerview i morgen kl. 07. 

 

Medlemmernes generelle opfattelse af Borgermødet er, at det gik godt i betragtning af, at det var 

første gang. 

 

Man kunne mærke at der var noget forvirring fra borgere i forhold til, hvad Lokaludvalget er og 

skal. Mange spørgsmål og kommentarer fra borgerne var egentlig til Teknik og Miljø. Fremover 

skal der afgrænses tydeligere, hvad der hører til Lokaludvalget og hvad der ikke gør. 

 

Borgerne efterspurgte mere information om Lokaludvalget, fx på opslagstavler og Facebook. 

Det blev foreslået at der bliver lavet nogle kommunale opslagstavler med glas og låge, så plakater 

på opslagstavlen ikke bliver overplastret. 

 

Der skal laves en ny plakat med mødeplan og kort formålsbeskrivelse af Lokaludvalget (Maria) 

 

Fremover vil Lokaludvalget sende direkte invitation til kommunalpolitikerne om også at deltage til 

møderne, så der bliver etableret et samarbejde. 

 

Lokaludvalget sætter pris på at Thomas Berthelsen bidrog med gaver til lodtrækning. 

 

 

Punkt 03 Opfølgning på forslag og viden fra Borgermøde 

 

Der var mange gode forslag fra borgerne og der bør tales mere om, hvilke aktiviteter, der evt. skal 

støttes. Der tages ikke stilling til noget på dette møde, men nogle af forslagene fra gruppearbejdet 

fremhæves og diskuteres: 

 

Udendørs svømmebassin: 

Der findes en forening, der arbejder med dette. Kommunens svømmehalsprojektet er blevet 

nedskaleret i forhold til tidligere og ser derfor ud til at blive til noget. Dog vides det ikke, hvor lang 

tid der går og et midlertidigt svømmebassin kan derfor være en god idé. Det hænger også godt 

sammen med Sundhedspolitikken. Et udendørs bassin kan for eksempel placeres ved Annertusoq, 

hvor der allerede er legeplads. Den kan eventuelt flyttes senere hen, når den permanente svømmehal 

etableres. Det er et stort projekt at gå ind i og der skal undersøges: regler for tilsyn, livredder, 
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hygiejne mm. Der skal også findes midler til drift og det skal koordineres med Teknik og Miljø og 

fritidsleder. 

 

Sommerfestival 

God idé med en sommerfestival. Men det skal ikke være en politisk festival som Aasivik. Det skal 

helst være i byen og ikke ude på fastlandet. 

 

Kunstflid / Kunsthåndværk 

Man vil gerne fremme kunstflid ved for eksempel at udvide og udvikle den gamle tele / 

kunstnerværkstedet. 

Man kan evt. samarbejde med Aqqalu Hansen, som taler om at starte en forening, for at støtte 

kunsthåndværk i byen. Han skal inviteres til Lokaludvalgsmøde i Den Gamle Kirke. 

 

Lokaludvalget vil gerne støtte foreninger og samarbejde med dem. Forslagene kan derfor eventuelt 

prioriteres i samarbejde med borgere på de åbne møder og og alle foreninger kan inviteres. Maria 

får fat i en kontaktliste over alle foreninger og sender invitation til dem om at deltage i næste møde i 

Den Gamle Kirke. Invitation sendes ud sammen med Josva. 

 

 

Punkt 04 Tilbud fra Nipi FM 

Lokaludvalget vil gerne lave folkeoplysning og der er derfor indhentet pris på udsendelser i Nipi 

FM, 9 udsendelser for 22.500 kr.  

 

Lokaludvalget stemmer om, hvorvidt de skal tage imod tilbuddet eller ej. 

Der er enighed om, at det ikke er en god prioritering af midler, da der er for få lyttere til radioen. 

Det er hermed besluttet at der ikke skal bruges midler på radio i Nipi FM. 

 

Lokaludvalget vurderer at Opslagstavlerne er en bedre måde at nå borgerne. 

Lokaludvalget vil derfor gerne foreslå at kommunen får opslagstavle med glas og låge, så man 

bedre kan kontrollere det og sørge for at opslagene ikke bliver dækket og ødelagt. 

Størrelse cirka 120 x 120 cm. 6-8 stk. Plastiklommer til A3, A4 og A5. 

Maria indhenter pris fra Karl Erik. Evt. placering ved busstoppesteder. 

 

Referaterne skal lægges op på hjemmeside – Maria arbejder videre på at dette bliver gjort. 

 

 

Punkt 05 2020 – Plan for brug af indkøbt materiel og nyt budget 

Dette punkt udsættes til et senere møde, når der er blevet diskuteret, hvad der skal bruges midler på 

i 2020. 

  

Ved udgangen af januar skal der laves en regnskabsopgørelse for 2019. (Maria) 

- Alle faktura for indkøb i 2019 er modtaget rettidigt i 2019. 

  

Punkt 06 Eventuelt 
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Punkter til næste møde: 

- Kopi af vedtægterne skal medbringes og uddeles (Maria printer ca. 20 stk.) 

- Diskuter borgernes forslag fra Borgermødet (Maria printer forslagene ud) 

 

I øvrigt: 

- Maria bestiller kaffe, the og småkager fra kantinen og får det leveret til Den Gamle Kirke 

- Det foreslås at der holdes åbent møde for borgere hver den 1. mandag i måneden og hver 

den 2. mandag i måneden er lukket. Det skal tjekkes med den kommende sekretærs kalender 

og fastbesluttes derfor senere. 


