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Opfølgende spørgsmål om brug af Det Maritime Ung-
domshus 

Kære Rasmus 

Du har den 11. maj 2022 stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen 
om brug af Det Maritime Ungdomshus: 

Hvad skal der til for at sikre at SIM får mulighed for at afholde en som-

mercamp som de plejer? Det lader jo til at alle muligheder er udtømt, jf. 

dagens artikel i Lorry. Så kræver det en ny politisk beslutning? 
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/sommercamp-for-boern-med-

saerlige-behov-aflyses-efter-10-aar-boernene-bliver-ulykkelige

Besvarelse 

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 for at sikre en bedre kapaci-
tetsudnyttelse af DMU og et styrket tilbud til Københavns børn og unge 
bredt set. Endvidere er DMU blevet en del af UngeVærk Amager Strand, 
hvilket indebærer en yderligere udvidelse af aktiviteterne for unge fri-
tidsbrugere i huset. 

Konsekvensen er, at der ikke længere er en brugerordning, hvor SIM og 
andre private foreninger kan låne faciliteterne i DMU. Samtidig er der i 
2022 planlagt sommercamps i ugerne 26 til og med 31 blandt andet i 
samarbejde med Naturcenter Amager Strand. 

Hvis SIM i år skal afholde sommercamp i Det Maritime Ungdomshus 
(DMU), vil det forudsætte, at planlagte sommercamps for andre børn 
aflyses, og at der oprettes en ny brugerordning omkring udlån.  

Hvis der fremadrettet skal prioriteres plads til SIM og andre private for-
eningers brug af DMU, vil det umiddelbart indebære en nedprioritering 
af øvrige aktiviteter, hvilket vil gå ud over andre børn og unge i Køben-
havn. 

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/sommercamp-for-boern-med-saerlige-behov-aflyses-efter-10-aar-boernene-bliver-ulykkelige
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Forvaltningen vurderer, at en sådan omprioritering kræver en politisk 
beslutning, ligesom det vil betyde, at der skal ændres i de planlagte akti-
viteter og samarbejdsaftaler mm.
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