
Referat møde ungehuset 15. december 2022 

Deltagere: Morten BP, Dennis, Hanne, Morten, Valdemar og Malene (referent) 

Pkt. 1 Status 

Der er blevet isoleret og sat dampspærre op. Der er påbegyndt opsætning af brædder i 

depotrum og el er så småt i gang. 

Der er lidt udfordringer med varmen. Der har både været for varmt og været helt slukket. Der 

skal holdes øje med om varmepumpen fungerer, som den skal.  

 

Pkt. 2 Næste skridt 

Lifte: Der er en fastmonteret som koster 17.000 kr. inkl. fragt, og der er en billigere på hjul, 

som man kan skubbe rundt med – til ca. 3-4.000 kr. Fordelen ved den billige er at de billigere 

kan rykkes rundt med. De unge vil helst have en af hver så en er fastmonteret og en, der kan 

rykkes rundt med. Morten bestiller hurtigst muligt.  

Der var drøftelse om der skal være sættes et alarmsystem op. Der kan også sættes et 

vildtkamera op eller videoovervågning, som kan sætte op til telefon. Der skal oprettes en 

løsøreforsikring. Dennis undersøger med kamera.   

 

Pkt. 3 Arbejdsdag 

Morten har lavet et punkt under Vesterhavsklyngens hjemmeside. Her er også en side, hvor 

der er beskrevet, hvad der mangler. Der skal mobiliseres nogle folk til at få lavet det, som står 

på listen. Det er nok bedst med en blanding med 2-3 stykker af gangen og en arbejdsdag. Det 

kunne være godt at lave en dag mellem jul og nytår så liftene kunne sættes op. Valdemar og 

Morten står for at finde forslag til en dag, hvor liftene kan blive sat op.  

 

Pkt. 4 Arrangementer 

Når liftene er sat op kunne der også bygges et bord (kræver dog at der er købt nogle 

materialer). I første omgang skal liftene sættes op og lys og så kan der måles op til borde. Så 

kan der laves hygge arrangement efterfølgende. 

 

Pkt. 5 Finde flere drivende kræfter 

Morten BP vil lave et lille opslag og se om der er nogle der melder sig.  

Det er vigtigt at de unge også selv får taget initiativ til at gøre noget mere. Det kunne f.eks. 

være nogle faste klubaftener. Det kunne være godt at lave nogle dage her i juleferien. Der skal 

også værges nogle nye og yngre. 

Der kunne evt. males på onsdag. Grunder skal der gives to gange. Dennis finder ud af, hvad 

der skal bestilles og bestiller. Valdemar bestiller dragter og futter.  

Vi prøver om vi kan få forlængelse på LAG midler. Malene undersøger om vi kan få det 

forlænget. Begrundelsen er, at det tager længere tid. , 


