SISIMIUT ARBEJDSGIVERFORENING
Medlem af Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiat/Grønlands Arbejdsgiverforening

Postboks 296, 3911 SISIMIUT

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.
Afholdt:
Sted:

Fredag den 13. april 2012 kl. 16,00 – 17,00
KNI A/S hovedkontoret.

Tilstede:

Bo Lings (BL)– bo@siriusgreenland.com
Frank Mieth Johannessen (FMJ)– fmj@bws.dk
Lars Kristian Madsen (LKM)– polarlkm@greennet.gl
Jeppe Mortensen (JM) – jm@bje.gl
Lars Møller-Sørensen (LMS) – lms@kni.gl

Dagsorden:

1/ Valg af formand
2/ Valg af næstformand
3/ Valg af kasserer
4/ Valg af repræsentant til hovedbestyrelsen
5/ Fastsættelse af bestyrelsesmøder mv.
6/ Eventuelt

Ad 1 – Valg af formand
Foreslået og valgt blev Frank Mieth Johannesen, Blue Water
Ad 2 – Valg af næstformand:
Foreslået og valg blev Jeppe Mortensen, BJ Entreprise A/S
Ad 3 Valg af kasserer:
Foreslået og valgt blev Bo Lings, Sirius Greenland A/S
Ad 4 Valg af repræsentant til hovedbestyrelsen:
På generalforsamlingen afholdt den 4. april 2012 blev bestyrelsen bemyndiget til at udpege
foreningens medlem af hovedbestyrelsen.
Årsagen at der på generalforsamlingen blev udtrykt ønskes fornyelse. Bestyrelsen er dog
usikker på hvornår det lokale hovedbestyrelsesmedlem vil kunne udskiftes. Såfremt det kan
lade sig gøre at udskifte Gustav Hansen nu – ønskes dette gjort. Kan det ikke lade sig gøre nu –
skal det ske så snart det er muligt. Dette chekkes ved først mulige lejlighed op med
hovedforeningen.

Al henvendelse til foreningen skal adresseres til postboks 296, 3911 Sisimiut

1

Foreslået og valgt som kommende hovedbestyrelsesmedlem blev Lars Møller-Sørensen, KNI
A/S.
Ad 5 Fastsættelse af bestyrelsesmøder:
Det blev vedtaget at fastsætte 5 faste bestyrelsesmøder jævnt fordelt over det næste
foreningsår. Frank Mieth Johannessen laver indkaldelserne og udsender disse snarest muligt.
Såfremt der bliver behov for yderligere møder tages disse som ad hoc bestyrelsesmøder.
Der var tillige enighed om, skurmøderne skulle ind i fasterammer og således at der mindst en
gang i hvert kvartal bliver afholdt et skurmøde.
Første skurmøde blev fastsat til den: 30. maj 2012 på Hotel Sisimiut.
Ad 6 Eventuelt:
LMS, orienterede om den hurtig arbejdende arbejdsgruppe vedr. udvidelse af Sisimiut Havn –
sidste og afsluttende møde i udvalget afholdes den 16. april 2012. Det står klart at der både er
behov for en havneudvidelse og at der er samfundsøkonomi i en udvidelse. Når rapporten er
endelig vedtaget vil LMS udsende den til bestyrelsesmedlemmerne og hvem der ellers måtte
være interesseret i den.
LMS orienterede omkring BIP’en (den vetrenære grænsekontrol). Sagen er endt positiv set
med Sisimiut øjne – idet der bliver en hovedgrænsestation i Nuuk og en regional
grænsestation i Sisimiut. Der er opnået enighed med fiskerierhvervet, Royal Arctic Line og
KNI om, at det bliver Royal Arctic Line og KNI der i et fælles selskab skal drifte begge
grænsestationerne. Med denne beslutning er Sisimiut fortsat sikre anløb af 3. landes
fiskefartøjer.
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