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Mødested Ricard Mortensen lokalet

Mødedato og tid Mandag den 27. august 2018 kl 16-17.30.

Deltagere AOF, LOF, Børnehuset Mariehøj, Ældresagen, Rudersdal Idrætsråd, 
Daiwaklubben, Rudersdal PC og Walkieklub, Ung i Rudersdal, Personale-
området, Musikskolen, Nærum Kroketklub, Søllerød Billardklub, Teaterme-
jeriet, 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 
Qi Gong Forening, Kulturparaplyen, Parkinson caféen i Rudersdal, Hjem-
meplejen, Klarinetterne, FOF-København, DOF Rudersdal Fritidsskoler, 
Danseben, Aktieklubben Rudersdal, Rudersdal Biavlerforening, Rudersdal 
Minigolf.

KMB:

Fra Kultur

Afbud

Annika Rée

Henrik Skovgaard, Jesper Hagbo, Helle Lehrmann, Ulla Schou

Annika Rée,; Musikskolen/Billedskolen; RuBA

Fastsatte møder: 29. november 2018, kl. 16.00-17.30
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1. KulturCafeen Eat’n’meet er åbnet.

Den nye forpagter Martin Meinertz Christensen er inviteret med til brugerrådsmødet og vil for-
tælle lidt om cafeens koncept.

Vi startede med en repræsentationsrunde da der var flere nye ansigter.

Forpagter i  KulturCafeen Eat’n’meet - Martin
Kultur konsulent - Helle
Adm. Medarbejder i Frivilligcentret - Claus
Formand i Frivilligcentret - Søren
Aktive kvinder – Lisbeth + 1
Kroketklubben - Jørgen
Teatermejeriet - Steffen
Vedbæk Garden - Liselotte og Susie
Cobalt – ?
Ældre Sagen – ?
Kultursekr. – Henrik og Ulla
Serviceteam – Jesper
Ung i Rudersdal – Janus

Martin fortalte, at han allerede havde mødt nogle af brugerne og glædede sig til at komme rigtig 
i gang. Konceptet for Ean’n’meet er god almindelig mad til rimelige priser, som er tilegnet Kultur-
huset. Det meste af maden er hjemmelavet, og man kan henvende sig til mmc@eatnmeet.dk
hvis man skal have et arrangement på kulturcentret. - Ved arrangementer med spisning/drikke-
varer i Per Kirkeby og Ricard Mortensen lokalet, skal caféen benyttes ifl. kontrakten. 
Der vil på længere sigt være mulighed for ”take away”, og der vil være brunch om søndagen. – 
En alm. kop kaffe koster 20 kr. og en latte 29 kr. 

Man kan læse mere om caféen og åbningstiderne på: https://mariehoej.rudersdal.dk/kulturcafe-
en

Henrik Skovgaard gjorde opmærksom på, at caféen kun kan løbe rundt, hvis den bliver brugt, 
og opfordrer derfor alle brugerne til at benytte den.

KulturCaféen Eat’n’meet holder åbent hus torsdag den 6. september 2018 kl. 15-18

Vi ønsker Martin Meinertz Christensen velkommen til Kulturcenter Mariehøj.

2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag den 4. april 2018.
Godkendt

mailto:mmc@eatnmeet.dk
https://mariehoej.rudersdal.dk/kulturcafeen
https://mariehoej.rudersdal.dk/kulturcafeen
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3. Meddelelser.
 Nye faste brugere i huset.
 Vi har modtaget en henvendelse fra Frivilligcentret vedr. Handicaptilgængelighed, herunder 

skiltning (synlighed og opsætning), samt gangarealer udendørs og busforbindelser.

Ældre Sagen er flyttet fra lokalerne i område C til lokaler i Storm P – område D
Væveforeningen fra Mantziusgården er flyttet ind i lokalerne, som Ældre Sagen havde i 
Område C.
Søllerød Pensionistforening flytter ind i Storm P. pr. 1.1.2019

Med hensyn til henvendelse fra Frivilligcentret, gjorde Henrik Skovgaard rede for, at der kan 
være mange aspekter som skal undersøges, og det er derfor, det ikke er kommet med som et 
punkt på dagsordenen. – Der aftales derfor et møde med frivilligcentret om indholdet.

Frivilligcentret nævnte at det drejede sig bl.a. om skiltning udenfor, hvor skriften er utydelig, 
ramper og trapper er dårlige at gå ned af, når man er dårlig seende eller handicappet. Cykelpar-
kering ved busserne giver adgangsproblemer til kulturcentret. Handicaprådet er ked af, at de 
ikke er blevet hørt, da der skulle vælges skilte og ramper til kulturcentret.
Dørene er tunge at åbne. – Der er lavt automatisk døråbning fra café til gangareal, + ved ind-
gangen til Frivilligcentret og mødelokalerne i område D. - Der blev givet udtryk for, at det er me-
get værtsat.
Teatermejeriet supplerer med et behov for nummerering af lokalerne. 
Helle Lehrmann minder om, at man skal skrive i invitationer vedr. arrangementer på Kulturcen-
tret, hvor mødet skal være . På den måde hjælper vi hinanden med at være tydelige.

Det er kun Børnehuset, som har adressen Øverødvej 246 A, - men det ER nemmest at køre ind 
af indkørsel A, hvis man skal til frivilligcentret.

4.
Budget 2019-2022.
Økonomiudvalget har på grund af en ekstraordinær situation omkring Budgetforslag 2019 den 
02-07-2017 valgt at udskyde udsendelsen af forslaget. Ifølge tidsplanen udsendes budgetforsla-
get først i uge 33. 

Det betyder, at sidste frist for udtalelser til budgetforslaget fra de høringsberettigede også ryk-
kes. For Kulturområdets brugerråd, nævn, råd og udvalg medfører ændringen at udtalelserne 
om budgettet først skal foreligge den 29. august 2018.

Direktionens overvejelser, budgetforslag samt forslag til investeringsoversigt for 2019-22 ved-
lægges som bilag.

Henrik Skovgaard orienterede om Budget 2019-22 og om at der skal spares 225 mil på 4 år i 
Rudersdal Kommune. – Kulturområdet skal spare 10 millioner, men fordelingen er ikke besluttet 
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endnu. Direktionen har udarbejdet et forslag til hvordan beløbet opnås. Som forslaget viser, for-
ventes strukturændringer ikke sat i værk i 2019, - og vil derfor først kunne mærkes senere i peri-
oden.

Brugerrådet på Kulturcenter Mariehøj tager det forslået budget til efterretning.

5. Kulturcenter Mariehøj ved Helle Lehrmann.
 Efteråret på kulturcentret
 Månedskalender
 Nye servicestandarder

Helle L. fortalte om Kulturmøde på MORS – ”Con Amore prisen” gik til Rudersdal kommune og 
blev overrakt til Jens Darket.
Søllerød Jazzklub flytter midlertidigt til Kulturcenter Mariehøj, da kælderlokalerne på Nærum 
skole skal renoveres. De har deres koncerter 1. fredag i hver måned.
Vi opfordrer til, at de plakater som sættes op på de grå magnettavlerne er i A4 format max., –  
da der ikke er plads til de store.
Servicestandarder – der er kommet ny folder med oversigtskort over hele Kulturcentret. Over-
sigtskortet udsendes med referatet i PDF-format og kan også ses på Rudersdal kommunes 
hjemmeside:

https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/find-vej

6. Input fra brugerne.
Vedbæk Garden holder 60 års jubilæum. Det holdes på Dronninggårdskolen og på Rådhuset 
den 15. sept. 2018
Aktive kvinder er flyttet op i Per Kirkeby lokalet pga. mange medlemmer. De vil gerne have flyt-
tet nogle af deres ting fra skabe derop. – Serviceteamet ser på det.
Af nye brugere blev der spurgt til Beredskabsplanen og brandøvelser. Vi har lige haft det oppe 
og vende. Der er ingen krav om at lave brandøvelser, men det kan evt. 

7. Kulturcenter Mariehøj – drift, ved Jesper Hagbo.

 indvendig/udvendig vedligeholdelse og tiltag

1. Asfalt på brandvejen – med bump
2. Indgang C – malet om og renoveret
3. Gulvtæpper er fjernet flere steder og erstattet med linoleumsgulve
4. Autodør med rader på i Storm P. og ved caféen
5. Udendørs lys
6. Værksted 5 rengjort og klar til brug igen efter vandskade (værksted 4 mangler stadig).

https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/find-vej
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7. Bænkehuset ved petanquebanen er blevet ødelagt, - serviceteamet sørger for repara-
tion. 

8. Husk at kontakte Serviceteamet, hvis der sker hærværk el. lign. omkring huset og på 
parkeringspladsen

9. Der lægges nyt grus på petanquebanen den 30. august – Ældre Sagen sørger for at gru-
set fordeles.

10. Der har været udfordringer med varmen på Kulturcentret om vinteren. Det skyldes at de 
fyr vi har fået ikke kan opvarme tilstrækkeligt på denne ejendom. Henrik Skovgaard hol-
der møde med den energiansvarlige i kommunen om, hvad der kan gøres.

11. Bambusgulvet i foyeren er ordnet i sommerferien. 

8. Evt.

Der blev gjort opmærksom på nyhedsbrev vedr. lokalebooking. – Nyhedsbrevet udsendes
som bilag til referatet.


