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Dagsorden for Lokaludvalgets møde I 
Kommunens mødesal kl 14:00 tirsdag den 4. 
september 2018: 

Mødedeltagere:  

Sabine Fleischer, formand 
Sakio Fleischer, kredsmandat 
Mikael Lange,  
Elisabeth Nielsen,  
Ann Andreassen  
 
Referent:  
Makkak Markussen 
 

 

 

 

 
 
Meddelte fravær 
 
Fravær, uden melding. 
 
 

 

Pkt. 1 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Pkt. 2 
Orienteringssager: 
 
a) Meddelelse om fravær I følge vedtægtens § 4 

stk.3. 
 

 
 
 
a) Balance august 2018 

 

a) Det er ønskeligt, at når mødematerialet 
kommer, at man melder fravær når man 
ikke kan deltage, således undgås unødigt 
ventetid samt kan indkalde suppleant i 
god tid og er klar til deltagelse.  

b) Konto 1820513500 kr. 706.000 forbruget 
er i alt på 249.509,98 – det resterende 
midler er på kr. 456.000. 

  

Beslutningssager:  

Pkt.  
Forslag fra Sakio Fleischer vedrørende et mere 
centralt beliggenhed af minifodboldbane af 
kunstgræs med indhegning. 
 
Jeg har til mødet et forslag om, at man laver et 
mini fodboldbane med indhegning i et mere 
centralt beliggende sted. 

 

 

 

Forslaget støttes og godkendt, størrelsen bliver på 
12 x 24 til kr.185.000.- dette skal bestilles således 
at man prøver at få det allerede i denne år. 
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Oplysninger har jeg fra uno.dk og derfra har jeg 
priser samt størrelser. 
Oprettelse af fodboldbanen forestiller jeg mig 
bag ved Hallen i legepladsen, som ikke bruges 
meget mere, og der kan være belysning, sådan at 
det kan bruges både sommer og vinter. 
Priser og størrelser medsendes som bilag. 
Jeg skal bemærke, at der for prisen ikke er inkl. 
Forsendelse samt klargørelse, i dette er medtaget 
2 mål samt kunstgræs.    
 
10*20  kr. 165.000 
12*24  kr. 185.000 
20*40  kr.  370.000 
 

Der laves målinger bag Hallen med hjælp af det 
tekniske personale. 

Pkt. 4 
Fastsættelse af dato til borgernes anden ren-
gøring af byen. 
(Sabine Flerischer) 

Teknisk forvaltning har meddelt med skilte, at der 
skal foretages rengøring I Kangerloqqissoq, sam-
tidigt vil Lokalrådet også arrangere rengøring af 
byen med borgerne. Sammen med teknisk forvalt-
ningschef vil man fastsætte en dato og derefter 
meddele det via opslag. 

Præmier ifm. rengøringen tages fra konto 
1820513500. 

Pkt.5 
Fastsættelse af dato til Borgermøde for at sætte 
mål I 2019 
(Sabine Fleischer) 

 

Der afholdes borgermøde onsdag den 7.novem-
ber 2018 kl,.19.00 i skolens aula. 

 

Pkt. 6  
Næste møde: 

 
Afholdes tirsdag den 2. Oktober 2018 kl: 14:00 i 
kommunens mødesal. 
 

 


