
Borgermøde 19.06.12 om Ungdomshuset i Skærum 
 
Mødeleder Arne Haugaard 
Referent Gunnar Andersen 
Indlæg ved  Sogneforeningen – Jesper Mygind 
 Borgernes Hus – Kristian Nielsen 
 KFUM spejderne – Lone Pedersen 
 
Dagsorden 1 Besigtigelse af Ungdomshuset og spejderhytten 

2 Møde i Borgernes Hus, hvor Arne byder velkommen og beskriver situationen, 
   økonomien, husets fremtid, kommunens indstilling og påhvilende servitutter. 
3 Gunnar giver et bud på et budget. 
4 Indlæg 
5 Debat 

 
Ad 1 
Ca 30 personer mødte op ved Ungdomshuset. 
 
Ad 2 
Arne bød velkommen til ca. 60 mødedeltagere. Kommunen har opsagt sine forpligtelser i huset, så 
indtægterne er væk. Arne har indsamlet alle relevante oplysninger om huset, vedtægter, skøde, 
deklarationer, protekoller, tilgængeligt regnskabsmateriale, som ikke er afleveret siden 2006. De 
sidste 2 kommunale tilsynsførende har ikke vogtet opgaven. 
Status er en ejendomsværdi på 1,1 mio. Der skyldes ca. 1600 kr. Kommunens købesum var 317.000 
kr, som skal falde, hvis det sælges. Spejderhytten er på samme matr. nr. som huset. 
Spejderhuset skal bevares. Ungdomshuset kan nedrives ved kommunal foranstaltning. Hvis vi 
finder anvendelse for huset, er kommunen støttevillig til ungdomsarbejde. Grunden til spejderhuset 
er sponsoreret, og ved oprettelse af landbørnehave påført klausul om hobbylandbrug.  
Der er lavet regnskab for 2011 og 2012. Der er pt. ca 38.000 kr på bogen. Regnskabet er udarbejdet 
og revideret af Sogneforeningens og Borgernes Hus kasserere. 
Der er pt. et positivt samarbejde med kommunen. 
 
Ad 3 
Gunnar fremlagde budgetforslag med underdækning på ca. 90.000 kr på årsbasis. 
 
Ad 4 
Jesper Mygind oplyste, at der mangler faciliteter for børn og unge. Et mødested for børn, unge 
voksne og ældre. Sogneforeningen er positiv for samarbejde om udnyttelse af huset. Hvad kan den 
enkelte borger medvirke med.  
Kristian Nielsen oplyste, at der mangler aktiviteter for de unge og var positiv overfor tanken, men 
Borgernes Hus kunne ikke overkomme mere og skulle primært vogte sit eget.  
Lone oplyste, at spejderne i 1996 fik spejderhytten. Det er for børn fra 0.-3. klasse, ca 12 – 15 børn. 
Hytten fremstår topvedligeholdt. Der er koge- og sanitære forhold. Der bør bevares et sted i 
Skærum, hvor alle kan mødes. 
 
Ad 5 
Frands spørger, om der fortsat sælges andelsbeviser til Borgernes Hus. For lidt fremstød. 
Bo Engmann spørger om skødet, som er i Arnes besiddelse. 
Palle Christensen efterlyste tal for Borgernes Hus regnskab. Pt. underskud på 16.000 kr. Udlejning 
pt. ca. 25.000 kr på årsbasis. Han oplyste om udlejningens fordeling fortrinsvis til udensogns. 
Bo Storm så muligheder i Ungdomshuset i forhold til Borgernes Hus. 
Frands anfægtede den bygningsmæssige lovlighed for f.eks. afholdelse af fester i Ungdomshuset. 
Lis Toft syntes at Borgernes Hus bestyrelse var for negativ overfor sit eget regnskab. 
Lis Nedergaard savnede reklame for Borgernes Hus. 



Finn Larsen syntes Borgernes Hus er ført up to date til fortsat at bestå. 
Palle Christensen foreslog at sætte Borgernes Hus til salg 
Anni Storm oplyste, at Borgernes Hus for 20 år siden løb rundt, men erkendte at Ungdomshuset 
havde bedre muligheder i dag. 
Jørgen Svendsen efterlyste fortsat behov for Borgernes Hus og finansiering af Ungdomshusets drift. 
Bo Engmann efterlyste gælden i Borgernes Hus. Prioritet ca. 200.000  kr og kassekredit 130.000 kr 
Jesper Mygind efterlyste en holdning til, hvad vi vil i Skærum. Der er pt. lavvande i vores 
engagement.  
Kjeld Hansen mindede om, at der skal penge med i Ungdomshusets aktiviteter. 
Arne spurgte på forslag om tilkendegivelse af, hvilket hus, man skulle satse på. Borgernes Hus 8, 
Ungdomshuset 20, ikke stemt 18, tavse  ca. 14. 
Hanne Kots mente nok, der kunne være økonomi i Ungdomshuset. 
Lone opfordrede til at holde sammen om i hvert fald et hus. I øjeblikket er vi i en bølgedal og 
opfordrede til at tage ansvar og have holdning. 
Anni Storm efterlyste sammenligning af drift i de 2 huse. 
Knud Erik Sørensen var overrasket over mulighederne i Ungdomshuset.  
Ryge/diskussionspause. 
Kristian Nielsen vil indkalde andelshaverne til generalforsamling i Borgernes Hus. 
Tom Nedergaard efterlyste mailadresse på Styregruppen. Arnes adresse er 
arnehaugaard@bbnpost.dk 
Lis Toft anbefalede ideer fra Jerslev Multihus i den gamle skole. 
Der var 30 indlæg til debatten, som med orientering varede ca. 2 timer. 
 
Arne bad foreningerne afstemme mødet med deres respektive baglande, hvorefter styregruppen 
samles igen for at koordinere en slagplan, som skal forelægges kommunen.  
 
  
  


