
 
   

 
Spørgsmål om brug af Det Maritime Ungdomshus 
 

Kære Rasmus 

Du har den 17. marts 2022 på baggrund af en henvendelse fra SIM 
(svømme- og idrætsklub for børn med ADHD og Autisme) stillet føl-
gende spørgsmål til forvaltningen om brug af Det Maritime Ungdoms-
hus (DMU): 

Jeg er blevet kontaktet af […] SIM, klub for børn med autisme, som i 

mange år har været brugere af det Maritime Ungdomshus i sommerfe-

rien. […] 

Nu har de imidlertid fået at vide, at de ikke længere kan bruge stedet, 

fordi alle uger skal disponeres til Naturcenter Amager Strand.  
Det betyder at der ikke længere vil være et sommertilbud til autister. 

1.  Hvad er baggrunden for afslaget på brug af det Maritime ung-

domshus til SIM? 

2. Hvad er vores handlemuligheder for at sikre, at der fortsat kan 

være adgang for foreninger som SIM, således at kommunen og 

kommunens faste samarbejdspartnere ikke sætter sig på det hele? 

3. Hvilke konkrete kapacitetsproblemer på Naturcenter Amager 

Strand tilsiger at det er nødvendigt at råde over hele DMU i hele 

sommerferieperioden? 

Besvarelse 

Ad 1 
Gennem de seneste år har været stor interesse for at øge brugen af og 
aktiviteterne i Det Maritime Ungdomshus (DMU). Det betyder, at der er 
planlagt aktiviteter og sommercamps fra uge 26 til og med uge 31, 
blandt andet i samarbejde med Naturcenter Amager Strand. SIM har 
fået afslag på at låne faciliteterne i sommerperioden, fordi der ikke læn-
gere er ledig kapacitet i sommerferien i DMU. 
 
Ad2 
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har den 13. oktober 2021 truffet 
beslutning om at arbejde for en fortsat styrkelse af samarbejdet mellem 
DMU og Naturcenter Amager Strand. Dette sker for at sikre en bedre ka-
pacitetsudnyttelse af DMU og et styrket tilbud til Københavns børn og 
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unge bredt set. På denne baggrund arbejdes der på en udvidelse af ak-
tiviteterne for husets og institutionens egne brugere, ligesom der er 
kommet et stærkere samarbejde med Naturcenter Amager Strand om 
vandaktiviteter, som kommer mange flere børn og unge til gavn. Endvi-
dere er DMU blevet en del af UngeVærk Amager Strand, hvilket inde-
bærer en yderligere udvidelse af aktiviteterne for unge fritidsbrugere i 
huset. Konsekvensen er dog, at der ikke er udsigt til, at der oprettes en 
ny brugerordning i stil med den tidligere brugerordning, hvor SIM og 
andre private foreninger har kunnet låne faciliteterne i DMU i sommer-
ferien.  
 
Forvaltningen vil sætte SIM i forbindelse med Kultur- og Fritidsforvalt-
ningens idrætsledelse mhp. at undersøge, om der kan være andre mu-
lige faciliteter i København, som kan egne sig til SIMs sommeraktivite-
ter. 
 
Ad3 
Som nævnt ovenfor har BUU truffet beslutning om at arbejde for en 
fortsat styrkelse af samarbejdet mellem DMU og Naturcenter Amager 
Strand. Som led heri er der planlagt sommercamps i ugerne 26, 27 og 
31 i et samarbejde mellem DMU og Naturcentret, mens der er planlagt 
camps for ungdomsklubberne i ugerne 28, 29 og 30. Der er således 
ikke tale om, at Naturcenter Amager Strand har råderet over DMU i hele 
sommerperioden, men om en forøgelse af aktiviteterne i sommerperio-
den, som led i et tættere samarbejde mellem DMU og Naturcentret. 
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