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Referat af Brugerrådsmøde 
 

 

  

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Ricard Mortensen lokalet 

Mødedato og tid Torsdag den 30. november 2017 kl. 16.30-18.00. 

 

Medlemmer 

 

 

AOF, LOF, Børnehuset Mariehøj, Ældresagen, Rudersdal Idrætsråd, Dai-

waklubben, Rudersdal PC og Walkieklub, Ung i Rudersdal,  Personaleom-

rådet, Musikskolen, Nærum Kroketklub, Søllerød Billardklub, Teatermejeri-

et, Vedbæk Garden, Vedbæk Hundeklub, Rudersdal Billedskole, 

Cobalt, Søllerød Malerne, Aktive Kvinder, Amatørscenen Søllerødderne 

Rudersdal Big band, Natteravnene, Birkerød flygtningehjælp, Rudersdal 

BevægelsesAkademi (RuBA), Frivilligcentret, Holte Bridgeklub, Rudersdal 

QiGong Forening, Kulturparaplyen, Parkinson caféen i Rudersdal, Hjem-

meplejen, Klarinetterne, FOF-København, DOF Rudersdal Fritidsskoler, 

Danseben, Aktieklubben Rudersdal, Rudersdal Biavlerforening, Rudersdal 

Minigolf. 

 

Komm. bestyr. 

 

Fra Kultur 

 

 

Birgit H. Knudsen/Henrik Skovgaard (Henrik Skovgaard deltager i dette 

møde) Jesper Hagbo, Helle Lehrmann, Ulla Schou 

  

 

Fastsatte møder: 

 

 

 

 

30. november 2017, kl. 16.30-18.00 

04. april 2018, kl. 16.00-17.30 

23. august 2018, kl. 16.00-17.30 

29. november 2018, kl. 16.00-17.30 

mailto:usch@rudersdal.dk


KULTURCENTER MARIEHØJ 

Møde 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2017 – se vedlagte bilag 

Godkendt 
 

2. Meddelelser 

 Personalenyt på Kulturcenter Mariehøj  

 Ændring af mødedato i foråret  

 Nyt kommunalbestyrelsesmedlem 

 

 Jesper Hagbo nævnte at den nye tekniske servicemedarbejder hedder Janus Klitte. Han 
startede 1.8.2017 

 Datoen for næste møde er flyttet til den 4. april pga. færdiggørelse af sæsonbookingen. 
 Der kommer ny repræsentant fra kommunalbestyrelsen i brugerrådet. Detdet er ikke op-

lyst, hvem det bliver endnu. 

3. Formidlingskanaler på Kulturcenter Mariehøj 

 

 Hjemmeside og Oplev Rudersdal v. Louise Klint Nielsen  
 

 Andre formidlingskanaler v. Helle Lehrmann  

 

Louise K. Nielsen fortalte om “Oplev Rudersdal”, og hvordan den benyttes. 

Foreningerne opfordres til at sætte deres arrangementer i kalenderen. Opretter man et arran-

gement i kulturnat, kommer det automatisk på Oplevrudersdal og omvendt. Og hvis det foregår 

på Kulturcenter Mariehøj kommer det også på denne hjemmeside. 

Når man har oprettet et arrangement, modtager man en mail. 

 

På www.Oplevrudersdal.dk  kan man tilmelde sig nyhedsbrevet. 

 

Louise fortalte om Kulturcenter Mariehøjs hjemmeside og inviterede til, at brugerne kommer 

med historier e.l. til siden: www.mariehoej.rudersdal.dk. 

 

Helle Lehrmann sendte et bilag rundt om andre formidlingskanaler på Kulturcenter Mariehøj, og 

det blev gennemgået. - se vedlagte fil  

 

Husk at opslag til infoboarden helst skal sendes på en jpg.fil – ellers en pdf.fil 
 

4. Kultur Brasseriet på Kulturcenter Mariehøj/v Henrik Skovgaard 

 
Drøftelse af: 

 

http://www.oplevrudersdal.dk/
http://www.mariehoej.rudersdal.dk/


KULTURCENTER MARIEHØJ 

Møde 

 Samarbejdet 

 Udbuddet 

 Øvrige kommentarer og emner til inspiration 

 

Henrik Skovgaard fortalte, at der arbejdes på en samarbejdsaftale med Kultur Brasseriet, men 

at den er endnu ikke helt på plads. Der er stadig udfordringer med priser og udbud på maden, 

som matcher foreningernes behov.  

Brugerrådet giver endnu engang udtryk for, at der er et behov for at kunne købe småretter og 

vegetarretter til rimelige priser.  

Foreningerne nævner, at de har set sig nødsaget til at finde andre steder at holde deres arran-

gementer pga. priser og udbud i Brasseriet, og Henrik Skovgaard giver brugerne ret i, at det 

skal ændres da det ikke er i Kulturcentrets interesse.  

Alkoholbevillingen giver stadig udfordringer for brugerne, da priserne på et glas vin er 65 kr. 

 

Tanken er, at Brasseriet skal kunne levere mad til foreningernes arrangementer til en pris, som 

foreningerne kan få det til andre steder. – Hvis Brasseriet ikke kan det, skal det være muligt at 

købe det ude. Henrik Skovgaard tager det med på næste møde med Kultur Brasseriet. 

 

Foreningerne skal fortsat forsøge, at få Brasseriet til at lave mad til deres arrangementer, - og til 

en pris foreningerne kan betale. 

5. Kulturcenter Mariehøj  

 Synliggørelse af Kulturcenter Mariehøj 

 Input fra og drøftelse med brugerne (V/Helle Lehrmann) 

 Kort om drift, bl.a. asfaltering af brandvej (V/Jesper Hagbo)  

 

 Der er sat flere skilte op omkring Kulturcentret. Man skal huske at bruge de nye beteg-

nelser med område A, B, C og D og ikke rød, gul, grøn og blå indgang, når man skriver 

ud til brugerne. 

 

 Der vil blive sat skilt op på nordsiden af Øverødvej – overfor indkørsel 246 B, hvor man 

kan se, det er et Kulturcenter ,og at der er spisested. – Det bliver sat op i løbet af et par 

uger. 

 

 Teatermejeriet foreslår nye højtalere i spejlsalen og sender et konkret forslag til Je-

ha@rudersdal.dk. 

 

 Amatørscenen Søllerødderne foreslår indkøb af Micro ports til mødelokalerne. Er 

igangsat i forhold til, hvad der er teknisk muligt. 

 

 Vedbæk Garden nævnte igen, at vinduerne i deres lokaler er i meget dårlig stand. 

 

 Jesper Hagbo orienterede kort om at: 

mailto:Jeha@rudersdal.dk
mailto:Jeha@rudersdal.dk


KULTURCENTER MARIEHØJ 

Møde 

 

o Der er udfordringer med varmen pt., men det ordnes hurtigst muligt.  

o Fejl og mangler er ved at blive udbedret.  

o Markiserne ud mod parkeringspladsen, på sydsiden af den gamle del af kultur-

centret, virker ikke. I øjeblikket undersøges muligheden for reparation, eller om 

det er nødvendigt at købe ny. 

6. Beredskabsplan 2017-19 for Kulturcenter Mariehøj  

På baggrund af ønsket ved sidste møde gennemgår Jesper Hagbo beredskabsplanen og be-

svarer eventuelle spørgsmål. – Se vedlagte bilag 

 

Udsat til næste møde. 

7. Servicestandarder 2017-18 for Kulturcenter Mariehøj v/Helle Lehrmann 

Er under udarbejdelse 

8. Evt. 

Ny formand for Aktive Kvinder: Lisbeth Rasmussen 

 

Husk at afbooke lokaler som ikke skal benyttes alligevel. 


