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Referat af Brugerrådsmøde 
 

 

  

Emne/udvalg Brugerrådsmøde 

Mødested Ricard Mortensen lokalet 

Mødedato og tid Onsdag den 4. april kl. 16.00-17.30. 

 

Deltagere 

 

 

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 (afbud), 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. 

 

KMB: 

 

Fra Kultur 

Annika Rée (afbud) 

 

Birgit H. Knudsen, Jesper Hagbo, Helle Lehrmann, Ulla Schou 

 Aaf Bjørnvad 

 

Fastsatte møder: 

 

 

 

23. august 2018, kl. 16.00-17.30 

29. november 2018, kl. 16.00-17.30 
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1. Forslag til sæsonfordeling for 2018/19 på Kulturcenter Mariehøj v. Aaf Bjørnvad 

 

Aaf Bjørnvad fra lokalebookingen orienterede om sæsonfordelingen for 2018/19.  

I år har foreningerne ikke selv søgt lokaler, men de har fået tildelt de samme som sidste år.  

 

Aftenskolerne var ikke til stede. Der vil blive afholdt møde om deres sæsonbooking. 

 

Vedbæk Garden har udfordringer med sæsonbookingen. Aaf og Christina fra musikskolen hol-

der møde med dem for at løse de sidste udfordringer. 

 

Bekræftelse på sæsonbookinger bliver udsendt til alle, når det er godkendt i folkeoplysningsud-

valget den 24. april. Herefter har alle mulighed for at foretage enkeltbookinger. 

 

Med ovennævnte aftaler var brugerrådet enige om at sende sæsonfordelingsforslaget til 

Folkeoplysningsudvalget til godkendelse. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. november 2017 

Godkendt 
 

3. Meddelelser 

 

 Velkommen til den ny repræsentant fra kommunalbestyrelsen, for perioden 2018-21, Anika 

Rée. 

 evt. andre nye medlemmer 

 

Anika Rée havde meldt afbud denne gang. 

 

Nærum Kroketklub meddelte, at klubben pr. 1. september integreres i Søllerød Seniorsport. 

– Der vil fortsat være ophold og aktiviteter på og ved Kulturcenter Mariehøj. 

4. Caféen på Kulturcenter Mariehøj v. Birgit Hoe Knudsen 

 

Kulturcaféen har været lukket siden januar. Siden da er der arbejdet med at få afsluttet forholdet 

med den tidligere forpagter. Konceptet vedr. forpagtning af caféen kan ses på Kulturcenter Ma-

riehøjs hjemmeside.  Ansøgningsfristen er 11. april og samtaler med potentielle ansøgere er 

den 18. og 25. april.  

 

Se her: https://mariehoej.rudersdal.dk/forpagter?search 

 

https://mariehoej.rudersdal.dk/forpagter?search
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Der var et stort ønske fra brugerrådet om, at en ny forpagter vil have forståelse for forenin-

gernes vilkår og behov og tage hensyn til det blandede publikum, som et kulturcenter kan 

have. 

 

Birgit Hoe Knudsen fortalte, at Kultur er meget opmærksom på brugernes ønsker til den 

fremtidige café – herunder serviceniveauet. Der vil være mulighed for, at den nye forpagter 

har kortere åbningstider, og at der kan leveres mad ud af huset ”take away” samt catering. 

Det er Kulturs opfattelse, at Cafeen er rentabel.  

Forventninger til den nye forpagter fremgår af materialet på hjemmesiden. 

Brugerrådet har mulighed for at få en repræsentant i ansættelsesudvalget. Teatermejeriet, 

udtrykte interesse i at deltage. Nærmere aftales mellem Teatermejeriet og Ulla Schou.  

5. Beredskabsplan 2018-19 for Kulturcenter Mariehøj  

 

Jesper gennemgik overordnet beredskabsplanen. Han gjorde særligt opmærksom på følgende:  

 

 Der er 2 evakueringssteder alt efter hvilken ende af bygningen man opholder sig. 

 

Område A og D mødes ved petanquebanen 

Område B og C mødes ved flagstangen i Marielunden 

 

 De 2 hjertestartere, som er placeret i hver ende af bygningsmassen, - den ene i Storm 

P., den anden udenfor på bygning C, er tilmeldt www.hjertestarter.dk 

 

 Hvis der opstår en nødsituation i weekenderne, se telefonnumre i beredskabsplanen, 

side 4.  Vær opmærksom på at kulturcentrets serviceteam kun i særlige tilfæl-

de/arrangementer er på arbejde i weekender. Jesper Hagbo kan der kun undtagelsesvis 

– og i særlige nødsituationer kontaktes. 

 

Vi anmoder alle foreninger og aftenskoler på Kulturcenter Mariehøj om, at videregive oplysnin-

gerne om beredskabsplanen og evt. sikre, at der ligger lommelygter og 1. hjælps kasser lokalt. 

 

Evt. rettelser til beredskabsplanen sendes til usch@rudersdal.dk 

6. Kulturcenter Mariehøj – siden sidst 

 

For at gøre adgangen til Kulturcenter Mariehøj mere imødekommende og synlig, er hækken ved 

indkørsel til Øverødvej 246 B fjernet. Der vil blive etableret et staudebed (helårligt), og der vil 

blive opsat en flagstang med Kulturcenter Mariehøjs logoflag. 

 

Ældre Sagen foreslog en form for vejviser på film.  

Foreløbig er der et pædagogisk kort på vej, som skulle lette med hensyn til at finde rundt. 

http://www.hjertestarter.dk/
mailto:usch@rudersdal.dk
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Der er rigtig mange døre, udefra og ind, på Kulturcenter Mariehøj. Nogle af dem vil evt. blive 

lukket, herunder særligt om aftenen, af sikkerhedsmæssige årsager. Receptionen i hovedind-

gangen er som udgangspunkt bemandet i åbningstiden – enten fysisk eller med et skilt med 

serviceteamets telefonnummer. 

 

Se hjemmesiden: https://www.rudersdal.dk/indhold/kulturcenter_mariehoej 

 

For synliggørelse af arrangementer på Kulturcentret se vedhæftede formidlingsoversigt.  

 

Vi opfordrer til at skrive tydeligt i mødeindkaldelser og invitationer, hvor på kulturcentret arran-

gementet foregår. Fx:  

 

Øverødvej 246 B, område B,  

Bo Boyesen lokalet, 

 

 eller  

 

Øverødvej 246 B, område C,  

Værksted 4, kælderen t.v. 

 

 

Der er blevet sat bøger på hylden i receptionen. Disse bøger er til fri afbenyttelse. Man kan evt. 

selv komme med en bog eller to til samlingen. 

 

Jesper Hagbo orienterede om stillads ved indgang B, pga. af vandskade. 

Også i Musiklokale 4 og værksted 5 har der været vandskade. Lokalerne er derfor midlertidig 

lukket. 

 

Der er lagt ”alu-skinner” ved hovedindgangen, så træbelægningen ikke bliver så glat at gå på. 

 

Arbejdet med kloakkerne er ved at være afsluttet, og der har været en del udbedringer. 

Som der tidligere er skrevet ud om, skal brandvejen asfalteres. Det blev aflyst i februar pga. af 

vind og vejr. Nu er det ved at være muligt, og vi skriver derfor ud til jer, når de starter. 

 

Efterfølgende er der skrevet ud til brugerrådet om at asfaltering af brandvejen starter i uge 18. 

7. Input fra og drøftelse med brugerne 

 

Teatermejeriet havde indbrud i forbindelse med deres forestilling. På baggrund af dette, vil der 

blive sat digital døråbner på til salen. Da alarmen gik i gang under en forestilling, vil Teatermeje-

riet gerne vide, om den kan slås fra i salen. – Jesper Hagbo kigger på mulighederne. 

 

https://www.rudersdal.dk/indhold/kulturcenter_mariehoej
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Aktive Kvinder har så mange medlemmer nu, at de rykker deres arrangementer fra Richard 

Mortensen lokalet til Per Kirkeby. Her er der også teleslynge, som forespurgt. 

 

Helle Lehrmann spurgte, om der var nogen der havde forslag og ideer til aktiviteter og arrange-

menter og håber at blive kontaktet. Alle idéer er velkomne 

 

Ældre Sagen nævnte deres ønske om at få en petanquebane mere, og Birgit Hoe Knudsen til-

kendegav, at ansøgningen er i proces 

 

Vedbæk Garden orienterede om, at de har været nød til at flytte deres 60 års jubilæum den 15. 

september 2018 til Dronninggårdskolen. 

De glæder sig fremadrettet til at kunne holde deres arrangementer på Kulturcenter Mariehøj, 

når der kommer ny forpagter. 

 

Frivilligcentret har afholdt møde for nye frivillige og afholder generalforsamling den 12. april. Se 

hjemmeside: https://frivilligcentret.dk/rss/431-informationsmode-om-at-vaere-frivillig-den-2-maj 

 

Teatermejeriet overvejer at afholde en teaterfestival. 

8. Evt. 

 

Kulturcenter Mariehøjs færdige og godkendte virksomhedsplan for 2018 lægges på Kulturcenter 

Mariehøjs hjemmeside, - desuden vedlægges det som fil ved udsendelse af referatet. 

 

 

 

https://frivilligcentret.dk/rss/431-informationsmode-om-at-vaere-frivillig-den-2-maj

