
 
Projektgruppe og Byggegruppe for Ombygning af Ungehus 
 

 

Referat byggemøde 08.09.2022 

Sted: On-line 

Deltagere: Malene, Hanne, Morten, Morten, Dennis 

Afbud: Andreas 

Dagsorden: 

 

1. Status på Byggeri 

Alt udvendigt er færdigt. Der er sat gips op og døre i som skal være omkring værkstedet. 

Nedsænket i badeværelset. 

 

 

2. Opfølgning på budget 

Morten P og Malene ser på det.  

 

3. Plan for værksted 

 

a. Maling 

Der er afhentet maling og grej, så det er klar til at gå i gang. Der skal støvsuges og 

gøres rent inden. Væggene skal skrabes af for farmacell lim.  

 

b. VVS 

Vitrup tager sig af det. Der skal hænges radiatorer op når der er malet, vasken skal 

indkøbes og monteres (VVS skal tage mål når han kommer ud og sætter radiator op og 

kommer med overslag). Det skal undersøges om varmeanlægget stadig mangler væske – 

Dennis følger op på det.  

 

c. Opkørsel ved port 

Der kan støbes eller lægge fliser. Andreas og Morten vil gerne gøre det.  

 

d. El 

Morten har skaffet lamper. De skal monteres når liftene er kommet op.  

Det er vigtigt at der holdes meget lav varme af hensyn til elpriser. Der skal være en 

formand som skal sørge for at der altid er skruet ned.  

 

e. Indretning af værksted og Indkøb af værktøj 

Der er kommet tilbud ind på værktøj. Kunne det være Jens Oswald. Han har sagt at han 

gerne vil hjælpe og han ved en del om både priser og kvalitet. Morten tager fat i ham. 

Det kan også være at Jens kan hjælpe de unge med at tænke indretning. Det må også 

meget gerne være indkøb lifte.  

 

 

4. Plan for resten af huset (overordnet) 

Der trænges til at blive gjort rent.  

Måske Søren kan komme en fredag.  

Malene undersøger videre hvad det er vi kan søge penge til.  

 

5. Arbejdsdage 
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Dato kunne være en fredag fra kl. 14.00 til ved 19 tiden og så spise noget pizza. Det kunne 

være den 16., 23. og 30. september (Morten P hører i gruppen om det er gode datoer) 

• Støbe ved port (Morten og Andreas) 

• Støvsuges og gøres rent. 

• Væggene skal skrabes af for farmacell lim. 

• Rydde ud i det rum som der er flyttet ind samt i køkkenet (det som kan tåle at stå koldt 

kan evt. komme ud til Morten). 

• Drøfte det med at skrue ned for varmen.  

• Vi skal inviteres den maler som Mikkel kender så hun måske kan komme til 

arbejdsdagen. 

• Tale om  

 

6. Evt. 

Hakke/feje drenge bruger de. Kunne de evt. være interesseret i at deltage i arbejdsdagen. 

Malene undersøge  

• Drifting – køre på betonplads. Der er to som er DK mester 

• Rode i knallerter – Bækmarksbro Robert, MC station 

• Byg en knallert (mødes om det når værktøjet er der) 

 

 


