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Deltagere:
Helge Tang
Erik Bjerregaard
Jørgen Pedersen
Mads Skifte
Afbud:
Anette Lings
Referat fra Brancheudvalgsmøde den 31. januar 2014
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på referat
Godkendt
3. Orientering fra Sekretariatet
Vi har fået følgende i høring i sekretariatet:
Uddannelsesplan II
Kultur Strategi
Råstofstrategi
Vi har afgivet høringssvar på en række lovforslag: nogle af de hvor vi har haft flest bemærkninger er:
Motorafgift
Markedsføringsloven, hvor vi har haft møde med Naalakkersuisut Jens Erik Kirkegaard4
I den forbindelse oplyste vi at den de forslag vi fået i høring arbejder ikke for en udvikling af det
private erhvervsliv, da alle forslag går ud på at landskassen skal have flere penge fra det private
erhvervsliv og de øvrige regler skaber større administration i erhvervslivet uden noget reelt formål.
4. Orientering fra medlemmerne
Medlemmerne vil gerne have flyttet nyhedsmailen til mandag i stedet for fredag eftermiddag. Dette er
sket fra mandag den 10. februar.
Mads Gennemgik kort Visit Greenland´s planer for nyt projekt ”Urban Greenland”, hvor der bliver
fokus hovedstaden Nuuk med alle de muligheder der er her i byen. Der ikke fokus på natur, is mv.
men kultur og byliv.
5. Alkoholgruppe
Hotel branchen vil gerne i arbejdsgruppen der skal beskæftige sig med sanktioner
Branchen arbejder på at få
a) ophævet forbuddet mod udskænkning på de skæve helligdage
b) at der nedsættes bevillingsnævn i hver kommune
c) at departementet bliver ankemulighed for bevillingsnævnene
d) at åbningstiderne ikke udvides til kl. 5.00 om morgenen.
6. Klassifikation

Vi fastholder klassifikationsnævnsmødet til den 20.-21. maj, Erik og Helge kan deltage pr. telefon.
7. Møde med Copydan Verdens TV
Helge og KK havde møde med Copydan Verdens tv i januar måned med henblik på at indgå aftale
lignende den vi har med koda Gramex, grundet de særlige forhold vi har i Grønland.
Vi gav udtryk for at vi godt var klar over at der skulle betales men at det var meget svart at
gennemskue til hvem og hvor.
Vi forventer at der bliver indgået en aftale så alle hoteller kommer til at betale afgift til Verdens TV i
2014
8. Udlændingeområdet
Sagsbehandling i udlændingestyrelsen er katastrofal. GA skriver et brev til direktøren for
udlændingestyrelsen med kopi til justitsministeriet og Naalakkersuisut Jens Erik Kirkegaard
9. Uddannelse
Dørmandskursus tages op med INUILI igen.

(Efter mødet har vi fået oplyst at kurset gennemføres i Nuuk i april -maj måned)

Receptionistuddannelsen skal behandles i Inuilis bestyrelse i morgen lørdag den 1. februar.
10. Eventuelt
Der var igen ting til eventuelt

Med venlig hilsen
Karsten Lyberth-Klausen

