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Mødested Ricard Mortensen lokalet
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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.
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1. Godkendelse af referat fra 27. august 2018

ÆldreSagen gjorde opmærksom på, at de flyttede ind i Storm P.’s lokaler i august 2018 - og 
ikke 1. januar 2019, som nævnt i referatet.

2. Meddelelser
Lokale 209 i Storm P. stilles til rådighed for Søllerød pensionistforening pr. 1.1. 2019 – Ruders-
dal bevægelsesakademi (RuBA) har fået tildelt lokale 210 og er flyttet ind.

Frivilligcentrets leder, Lotte H. Kristensen, er holdt op og en ny forventes ansat pr. 1.1.2019.
(Siden mødet er der kommet navn på den nye leder, som er Lisbeth Eckhardt-Hansen. Hun 
starter den 3. januar 2019).

Marianne Jensen fra Birkerød Idrætscenter og Ulla Schou jobrokerer pr. 2.1. 2019 for et år. Det 
vil derfor være Marianne Jensen, der sender invitation ud til næste brugerrådsmøde i marts/april 
måned, hvor forslag til sæsonfordelingen for 2019/20 på Kulturcenter Mariehøj vil blive fremlagt.

3. Kulturcafeen – Henrik Skovgaard orienterer om ny forpagter

Der er indgået aftale med de ny forpagtere Jesper og Tim fra Your Taste som starter på Kultur-
center Mariehøj pr. 2.1.2019. 

Det nye navn på caféen er Kulturcaféen Your Taste. 

Informationer om caféen er sendt ud til brugerrådet og lagt på Kulturcenter Mariehøjs hjemmesi-
de. Der ligger information på disken i caféen og ved hoveddøren om de ny forpagtere.

Foreninger kan allerede nu begynde at bestille hos dem. – Se også www.yourtaste.dk

4. Aktiviteter, arrangementer m.m. på Kulturcenter Mariehøj ved Helle Lehrmann
Helle Lehrmann vil gerne i dialog med foreningerne på Kulturcentret om evt. forslag til aktivite-
ter. Så skriv til Hleh@rudersdal.dk, hvis I har nogle idéer.

Et forslag om at lave fastelavnsarrangement for kulturcentrets brugere blev drøftet. Umiddelbart 
var man af den opfattelse, at et fastelavnsarrangement på Mariehøj ikke var relevant, da det 
allerede foregår mange andre steder, og fastelavn fortsat er noget for børn De ville dog forhøre 
sig nærmere i deres bagland, og give besked til Helle Lehrmann, hleh@rudersdal.dk, hvis bag-
landet udviser interesse. 

Hvis I har forslag til kunst på kulturcentret, kan I kontakte kunstkonsulent Kathrine Thygesen.

http://www.yourtaste.dk/
mailto:Hleh@rudersdal.dk
mailto:hleh@rudersdal.dk
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5. Tilgængelighed på Kulturcenter Mariehøj.

Asfaltering af parkeringsområdet for og bag ved indkørslen Øverødvej 246 A har resulteret i at 
der er lavet flere handicapparkeringspladser. Der bliver set på muligheden for at få dørautoma-
tik på flere døre.

For svagtseende er den hvide skrift på skiltene generelt svær at læse, - det undersøges om det 
kan ændres til sort skrift. 

Ved hoveddøren har svagtseende svært ved at se trappetrinene – dette kan evt. udbedres ved 
en kontrastfarve på trinene.
Svagtseende kan ikke se skiltet med døråbning på hoveddøren – det undersøges, om der kan 
findes en bedre løsning.

Busstoppestedet med linje 197 mod Birkerød er afmærket dårligt, og brugerrådet gav udtryk for, 
at det var trist, at der ikke køre bus fra Holte direkte til Kulturcentret. Kulturområdet har uden 
held viderebragt brugerrådets tidligere forslag om buskørslen med anbefaling til Teknik og Miljø, 
som er ansvarlig for planlægning af buskørslen i Rudersdal. Herudover er der desværre ikke 
mere Kulturområdet kan gøre i denne forbindelse.

Fortovet der stopper ved område C ønskes forlænget frem til motorvejen.
Der var i øvrigt ros til rampen ved hovedindgangen. Den fungerer fint. 

6. Input fra brugerne.
Der er tilbagevendende udfordringer med at finde rundt til arrangementerne, og det blev foreslå-
et at sætte tegningen over Mariehøj op rundt omkring. Helle Lehrmann opfordrer igen til at sæt-
te ”menuholdere” frem med oplysninger om, hvor arrangementet bliver holdt. Holderne står ved 
receptionen og ved serviceteamets kontor.

Teatermejeriet spørger om muligheden for mere teknisk udstyr i salen, - Det drejer sig om små-
ting, så det behandles mellem Teatermejeriet og Kultursekretariatet.

Brugerne er særdeles tilfredse med serviceteamet på Kulturcenter Mariehøj.

7. Kulturcenter Mariehøj – drift, ved Jesper Hagbo.
Indgangen ved område C er blevet malet, og der er sat kunst op på væggene.

Den ene af de overdækkede bænke ved petanquebanen er blevet ødelagt som følge af hær-
værk og derfor fjernet. I det ny år vil der blive sat en ny bænk op.

Der er blevet lagt nyt gulv ved serviceteamets kontor, da det nuværende var ødelagt.
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Der bliver gjort hvad der kan for at få optimal varme i hele huset.

Serviceteamet er klar over, at der er udfordringer med det udendørs lys omkring hovedbygnin-
gen. Der arbejdes på sagen.

Der påbegyndes meget snart et projekt med udskiftning af alle loftslamper i hovedbygningen. 
De nuværende anvender halogenpærer, som bruger for meget strøm og i øvrigt springer alt for 
hurtigt. De nye lamper vil være af LED-typen, hvilket vil spare en hel del strøm. Tilbagebetaling-
stiden vil være mellem 6 og 8 år. 

Der har desværre flere gange været nogen oppe og gå på de flade tage. Det er bekymrende og 
rigtig farligt. Serviceteamet er OBS på det.

Ung i Rudersdal er informeret om udfordringer med unge, der opholder sig omkring Mariehøj 
om aftenen og natten.

Der er et par huller i hegnet ved hundebanen. Serviceteamet er opmærksomme på det, og det 
vil blive repareret.

8. Evt.

Barokhaven på Gl. Holtegård er stadig åben for besøgende. Det er gratis for alle at gå en tur 
derind.

Ellers ikke noget at bemærke.


