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Referat 
 

 

Emne/udvalg Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde 

Mødested Christine Swane – Indgang B,  2. sal 

Mødedato 20. marts 2019 

Mødetidspunkt 16.00 -17.30 

Bemærkninger  

Inviterede fra  

foreningerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere 

 

 

 

 

 

Deltager fra KMB 

 

Deltagere fra  

Kultursekretariatet 

 

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, Akvarel-

foreningen Cobalt, Søllerød Malerne, Aktive Kvinder, Amatørscenen Sølle-

rødderne, Rudersdal Big band, Natteravnene, Birkerød flygtningehjælp, 

Rudersdal BevægelsesAkademi (RuBA), Frivilligcentret, Holte Bridgeklub, 

Rudersdal QiGong Forening, Kulturparaplyen, Parkinson caféen i Ruders-

dal, Hjemmeplejen, Klarinetterne, FOF-København, DOF Birkerød Fritids-

skole, Danseben, Aktieklubben Rudersdal, Rudersdal Biavlerforening, Ru-

dersdal Minigolf, Søllerødegnens Pensionistforening. 

 

AOF, Vedbæk Garden, Cobalt, Aktive Kvinder, Amatørscenen Søllerødder-

ne, Rudersdal QiGong Forening, Søllerødegnens Pensionistforening, Æl-

dresagen. 

 

 

 

Annika Rée - afbud 

 

Henrik Skovgaard,  

Helle Lehrmann,  

Jesper Hagbo - afbud 

Rie Granberg - afbud 

 

Referent Marianne Jensen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 29. november 2018  

Godkendt. 

3. Forslag til sæsonfordeling for 2019/20 på Kulturcenter Mariehøj v. / Rie Granberg 

 

Hvert år i marts/april måned fremlægges foreningernes ønsker om lokaler for kommende sæson 

på Kulturcenter Mariehøj for brugerrådet til udtalelse, inden forslaget fremlægges for Folkeop-

lysningsudvalget til godkendelse. 

 

Evt. konfliktbookinger på Kulturcenter Mariehøj, drøftes på brugerrådsmødet. 

 

Hvis der på brugerrådsmødet kan opnås enighed om, hvem der skal have den tid der er konflikt 

om, vil dette blive fremlagt som løsningsforslag for Folkeoplysningsudvalget. Kan der ikke op-

nås enighed, fremlægges konflikten for Folkeoplysningsudvalget til afgørelse. 

 

Øvrige kommentarer vedr. lokalebooking: 

Vedbæk Garden giver udtryk for, det er utilfredsstillende med de lange aflysningsperioder i Kul-

tursalen, når der øves på teateropsætninger. Henrik Skovgaard svarer, at der arbejdes på at 

finde en brugbar løsning og beder Vedbæk Garden evt. tænke andre dage ind og kontakte Rie 

Granberg i lokaleanvisningen, for en drøftelse af muligheder. 

 

Henrik Skovgaard oplyste, at foreningerne får besked om tildeling af lokalerne straks efter at 

Folkeoplysningsudvalget har godkendt fordelingsplanen, hvilket sker medio april. 

 

Amatørscenen Søllerødderne planlægger allerede nu en forestilling i 2020, hvor der er ønske 

om at benytte Kultursalen. Henrik Skovgaard opfodrer foreningen til at kontakte lokaleanvisnin-

gen. 

 

Der opfordres til, at man afbooker de ikke benyttede tider, OGSÅ i ferier. 

 

Der planlægges et nyt informationsmøde for foreningerne ultimo 2019, der bl.a. vil omhandle  

bookingsystemet, Kulturcenter Mariehøj m.v. 

 

Foreningerne giver udtryk for, at der altid er stor hjælp at hente hos lokaleanvisningen. 

 

Idet der ingen konflikter er på Kulturcenter Mariehøj, er der ikke sendt bilag ud til brugerne.  

Brugerrådet tager sæsonfordelingen 2019/20 til efterretning. 
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4. Orientering om Kulturcenter Mariehøj’s virksomhedsplan for 2019 v./ Helle Lehrmann. 

 

Amatørscenen Søllerødderne giver udtryk for at åbningstiderne fredag aften og i weekenden er 

problematiske, bl.a når der er forestillinger. Henrik Skovgaard, bemærkede at der desværre ikke 

er ressourcer til, at have stedet bemandet på disse tidspunkter. Men der er altid mulighed for at 

være selvhjulpen og serviceteamet står til rådighed med hjælp og vejledning samt udleverer 

nøgler efter aftale. 

 

Helle Lehrmann opfordrer foreningerne til, at komme med ideer og kommentarer vedr. indsats-

områderne i virksomhedsplanen. 

 

Virksomhedsplanen bliver ligeledes lagt på Kulturcenter Mariehøj’s hjemmeside 

https://mariehoej.rudersdal.dk/  

 

Brugerrådet tager Kulturcenter Mariehøjs virksomhedsplan for 2019 til efterretning. 

 

5. Nyt fra foreningerne – bordet rundt. 

AOF informerer om at de har rigtig mange arrangementer de næste måneder. 

 

Vedbæk Garden har pt. 33 piger tilmeldt og er ved at træne op til DM i Vejen. 

 

Søllerødegnens Pensionistforening har i øjeblikket 140 medlemmer og aktiviteterne er foredrag, 

frokostbanko, frimærkeklub m.v. Søllerødegnens Pensionistforening giver udtryk for, at de har 

fået meget hjælp til at starte op her på Kulturcenter Mariehøj og det er dejligt at man har mulig-

hed for at bruge Cafeen som samlingspunkt. 

 

Rudersdal QiGong Forening har pt. 16 medlemmer og de træner 2 aftener om ugen á 2 timer. 

QiGong er en bevægelses sport, som omhandler kontrollerede bevægelser, -vejrtrækning og  

-tankegang. 

 

Aktive Kvinder har 100 medlemmer i årgangen +60 år. Der afholdes et månedligt foredrag og 

udflugt. 

 

Akvarelforeningen Cobalt tæller 12 personer som mødes hver tirsdag. Der opfordres til at holde 

orden og ryddeligt i Værksted 1/Malersalen. 

 

Ældresagen har spredt alle deres aktiviteter over hele kommunen og giver udtryk for, de er me-

get glade for at bruge Kulturcenter Mariehøj. Ældresagen har i 2018 afholdt 2.550 arrangemen-

ter for ca. 23.000 deltagere, kun i Rudersdal Kommune. 

 

Amatørscenen Søllerødderne har 25 medlemmer. Der er premiere d. 20. marts med forestillin-

gen ”Verdens ende”. Forestillingen spilles til og med lørdag d. 23. marts. 

 

https://mariehoej.rudersdal.dk/
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6. Meddelelser vedr. Kulturcenter Mariehøj v./ Helle Lehrmann 

Helle Lehrmann orienterer om, at der arbejdes på en oversigt over de forskellige muligheder for 

at booke mødelokaler. 

 

Storm P 206 og 220 samt forenings IT lokalet, er nu teknisk opdateret. IT lokalet har bl.a fået 

nye skærme. 

 

Kultur caféen ”Your Taste” holder pt. lukket i weekenden, hvilket betyder, man kun kan komme 

ind, at såfremt foreningen har booket lokaler. 

 

Foreningerne oplever, at Borgernet er ustabilt og man ofte ”falder ud”. Henrik Skovgaard oply-

ser, at Rudersdal Kommunes IT afdeling er ved at lave nogle opdateringer på kommunens net-

værk, hvor vi håber det vil afhjælpe problemet. 

 

Det er et ønske fra foreningerne, at oversigtskortet over Kulturcenter Mariehøj bliver printet i en 

A3 størrelse. Oversigtkortet bliver lagt på hjemmesiden https://mariehoej.rudersdal.dk/ som en 

pdf fil til udskrivning i A3. 

 

Ældresagen foreslår, at man bruger video vejvisning i stedet for, de lidt uoverskuelige kort. De 

kan ligge på Mariehøjs hjemmeside, og så kan foreningerne i deres indbydelser linke til den 

relevante vejvisningsvideo. De har ligeledes brugere og materiel, der kan løse sådan en opga-

ve. Brugerrådet bifalder idé og tilbud, og Ældresagen arbejder videre med Helle Lehrmann om 

ideen. 

7. Eventuelt 

Intet under punktet. 

 

Næste møde: Medio august 2019 

 

 

https://mariehoej.rudersdal.dk/

