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Oversigt – åbent møde: 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

  

Punkt 02 Status på Økonomiudvalgets behandling af sagsfremstilling 

 

Punkt 03 Status på konkrete tilbud og priser 

 

Punkt 04 Overblik over udgifter til mødeafholdelse og valghandling 

 

Punkt 05 Visioner for Lokaludvalget 

 

Punkt 06 Anvendelse af resterende midler 

 

Punkt 07 Eventuelt 
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Mødet foregår i borgmesterkontoret den 20. november 2019 og starter kl. 16:15  

 

 

Mødedeltagere: 

 

Hans Heilmann 

Hanne Heilmann 

Josva Lyberth 

Nikolaj Rosing 

Peter Poulsen 

 

 

 

Fravær med afbud 

 

 

Fravær uden afbud 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden er godkendt.  
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Punkt 02 Status på Økonomiudvalgets behandling af sagsfremstilling 

 

Indstillingen er godkendt af ØU uden bemærkninger. Formanden takker medlemmerne for indsatsen 

og de er glade og tilfredse med at indstillingen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Sekretæren oplyser i øvrigt vedrørende Lokaludvalgets bemærkning til vedtægterne kapitel 5 

paragraf 13 at det er den danske version der gælder. Det betyder at Lokaludvalget kan indkalde 1. 

suppleanten efter behov, men ikke er forpligtet til det. Den grønlandske version er derfor blevet 

tilrettet og udleveret til medlemmerne.  
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Punkt 03 Status på konkrete tilbud og priser 

 

Alle materialer (stakit til kirkegårde) kan bestilles gennem Arctic Import eller NDO. 

Der skal indhentes tilbud fra begge firmaer for at finde den bedste løsning. 

Maria kontakter og indhenter tilbud. 

 

Karl Erik skal kontaktes i forhold til bestilling af materialer og udførsel af forbedringer for både den 

gamle og den ny kirkegård. 

Maria kontakter Karl Erik. 

 

Nikolaj har kontaktet NIPI FM via e-mail, men uden svar. 

Nikolaj prøver igen ved telefonisk og/eller fysisk fremmøde 

. 

Josva oplyser at Anguteeraq fra Forsamlingshuset måske vil starte en ny lokalradio, men det bliver 

nok først senere – der skal sendetilladelse osv. 

 

Derfor prioriteres NIPI FM for nu. Josva kontakter Anguteeraq for yderligere oplysninger. 
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Punkt 04 Overblik over udgifter til mødeafholdelse og valghandling 

 

På grund af kommunens overgang til nyt økonomisystem kan Maria ikke oplyse præcis hvor meget, 

Lokaludvalget har forbruget indtil nu. 

Maria har lavet et estimeret forbrug på cirka 3500 kr. på valghandling og mødeafholdelse i 

indeværende år. 

 

Det vil sige at der er cirka 8000 kroner tilbage til uforudsete udgifter, når de ønskede materialer er 

blevet købt. 
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Punkt 05 Visioner for Lokaludvalget 

 

Det er en høj prioritet at få formidlet hvad Lokaludvalget er, så borgerne bedre forstår det. 

Nærdemokrati, bedre fritidsliv, sport og kultur er visionerne. 

Derfor er Lokalradio et vigtigt redskab til at øge nærdemokratiet i byen. 

Andre kommunikationsmidler kan også i brug (Facebook, Opslagstavlen). 

 

Tidligere har Borgergruppen fået sponsorater fra virksomheder i byen. Kan det lade sig gøre som 

Lokaludvalg? Maria undersøger, men det er sandsynligvis ikke lovligt at Lokaludvalget tager imod 

gaver, da det er en del af en offentlig institution. 

  

Lokaludvalget er en lidt speciel konstellation, fordi det ikke er politik og heller ikke en forening. 

Måske skal Lokaludvalget tale med Lokaludvalg i andre kommuner, der har været i gang i noget tid. 

For at få deres erfaringer og inspiration. 

Paamiut for eksempel, hvor Josva kender forkvinden, eller Nuuk, hvor Maria har været i dialog med 

formanden. 

 

Lokaludvalget vil gerne afholde et Borgermøde i januar i Forsamlingshuset. For at fortælle om 

hvem de er, hvad man kan bruge Lokaludvalget til og hvad de gerne vil i fremtiden. 

Josva undersøger muligheden for at leje Forsamlingshuset. Regner med d. 9. januar. 

Majoriaq / Pilersitsivik kan eventuelt bruges til forplejning. 

 

Hanne nævner sine oprindelige visioner for Lokaludvalget, for eksempel aftenskole for de unge - de 

større elever. Håndværk og andre kulturtilbud. Det hører under fritidslederen, men Lokaludvalget 

kan stille forslag til de andre udvalg om deres ønsker. Det besluttes at det tages op igen på et senere 

tidspunkt.  



Referat af Lokaludvalgsmøde 02 den 20. november 2019 Maniitsoq 

                Qeqqata Kommunia 8 
 

Punkt 06 Anvendelse af resterende midler 

 

De resterende midler gemmes i tilfælde af uforudsete udgifter.  
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Punkt 07 Eventuelt 

 

Forslag til dagsorden for næste møde mandag d. 2. december: 

 

 Planlægning af Borgermøde i januar. Dato og program. 

 Køb af varer fra Arctic Import og NDO 

 Status på Borgergruppes arbejde og hvad de mangler for næste år. Josva inviterer Thomas 

med som repræsentant for Borgergruppen. 

 Frem over et nyt fast punkt på dagsorden: ”Forslag til punkter for næste dagsorden” 

 

 

 

Hans Heilmann har fået en forespørgsel fra en borger om Forbrugerrådet, men det er ikke en sag for 

Lokaludvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.40. 


