Referat
Emne/udvalg

Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde

Mødested

I Cafeen, ”Your Taste” på Kulturcenter Mariehøj.

Mødedato

7. oktober 2019

Mødetidspunkt

16.30 -18.00
Deltagere på mødet er markeret med fed skrift

Deltagere fra
foreningerne

Aktieklubben Rudersdal

DOF Birkerød
Fritidsskole
DOF Det Grønne
Område

Aktive kvinder
Amatørscenen
Søllerødderne
AOF – Hanne Blom
Birkerød flygtningehjælp
Børnehuset Mariehøj

FOF-København
Frivillighedscentret
Claus
Hjemmeplejen
Holte Bridgeklub - Ole
Kalorieklubben

Cobalt
Daiwaklubben

Klarinetterne,
Kulturparaplyen

Danseben

LOF

Dansk Blinde Samfund
Dansk Kennel Klub
(Nærum hundeklub)
Lillan Larsen, Majbritt

Natteravnene
Nærum Kroketklub

Afasiholdet i Rudersdal

Afasiholdet i Rudersdal

Aktieklubben Rudersdal
Aktive kvinder
Amatørscenen
Søllerødderne

Parkinson caféen i
Rudersdal
Rudersdal
Bevægelsesakademi
(RuBA)
Rudersdal
Biavlerforening
Rudersdal Bigband

Rudersdal Billedskole
Rudersdal Idrætsråd
Rudersdal Musikskole
Christina Deleuran
Rudersdal PC og
Walkieklub
Rudersdal QiGong
Søllerød Billiardklub
Søllerød malerne
Søllerødegnens
Pensionistforening
Teatermejeriet- Kristian
Ung i Rudersdal
Janus Tolstrup
Vedbæk Garden
John Ekstrøm
Ældresagen
Gerner Nielsen
Kommunalbestyrelsen
Anika Rée
Dansk - Syrisk
Kulturforening
Eva
.
.

Deltagere fra
Kultursekretariatet Kulturchef Birgit Hoé Knudsen, Kulturkonsulent Helle Lehrmann,
Teknisk serviceleder Jesper Hagbo.
Referent

Marianne Jensen.
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Emne/udvalg

Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde

Mødested

I Cafeen, ”Your Taste” på Kulturcenter Mariehøj.

Birgit Hoé Knudsen indledte mødet med, at fortælle lidt om Kulturcenter Mariehøj og forskellene
mellem kommunens 2 kulturhuse, Kulturcenter Mantziusgården og Kulturcenter Mariehøj.
Kulturcenter Mariehøj lægger primært hus til brugernes egne arrangementer og aktiviteter,
hvorimod Kulturcenter Mantziusgården primært er et koncert spillested, hvor også mange
foreningsbrugere har stor glæde af huset.
Medarbejderne på Kulturcenter Mariehøj lægger stor vægt på, i samarbejde med foreningerne,
at facilitere brugernes behov og at vores service overfor brugerne altid er i højsædet.

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 20.marts 2019

Godkendt

3.

Brugerrådets udtalelse til budget 2020-2023.
Økonomiudvalget har på grund af en ekstraordinær situation omkring budgetforslag 2020-2023
valgt at udskyde udsendelsen af forslaget. Ifølge tidsplanen udsendes budgetforslaget først i
uge 39.
Kommunens budget forslag kan findes her Rudersdal Kommunes Budget 20-23
Birgit Hoé Knudsen orienterede om budgettet og bemærkede, at der ikke vil være nogen
ændringer for Kulturcenter Mariehøjs brugere.
Claus fra Frivillighedscentret bemærkede, at det er beklageligt, at tilskud til socialt arbejde
falder ganske lidt i 2020, dog stiger så lidt igen de følgende år.
Brugerrådet på Kulturcenter Mariehøj tager budgettet til efterretning.

4.

Nyt og ønsker fra foreningerne – bordet rundt.
Dansk Syrisk Kulturforening giver udtryk for, de savner et oversigtskort over Kulturcenter
Mariehøj, i Storm P området. Helle Lehrmann oplyser, det på mødet viste kort, bliver opsat i
området. Det er ligeledes et ønske, at få en bogreol op i området. Jesper Hagbo undersøger,
om vi har en reol i bygningen.
Ældresagen arbejder stadig videre på, at få udarbejdet små vejviser videoer og tager kontakt
med Helle Lehrmann, når de er færdige.
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Link til oversigtskort på hjemmesiden https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/find-vej
Teatermejeriet har ansat Nicolai Nyholm som ny leder pr. 1/10 2019 . Teatermejeriet giver
udtryk for, de er meget glade for både lokaler og samarbejdet med serviceteamet.
Ældresagen er ligeledes glade for at være i huset. Der opleves ofte at netadgangen er ustabil.
Jesper Hagbo oplyser, der har været en periode med ustabil drift. Såfremt det er et
tilbagevendende problem, kontaktes serviceteamet.
Holte Bridgeklub oplyser, at Bridge Nordsjælland (Birkerød) netop har fået en verdensmester
Søren Christiansen.
Frivillighedscentret roser det gode samarbejde med alle i administrationen og serviceteamet.
Frivillighedscentret opfordrer brugere af køkkenet i Storm P., til at være fælles om at holde
orden og rydde op efter sig. Låner man service eller andet, så stil det venligst tilbage igen.
AOF uddeler det nyeste katalog hvor der bl.a. er flere foredrag i huset. AOF er meget glade for
at være i huset og med samarbejdet.
Vedbæk Garden er meget glade for at være i huset og roser serviceteamet og
lokaleanvisningen for deres samarbejde.
Dansk Kennel Klub har ønske om lidt depotplads – Jesper ser på mulighederne.

5.

Mødet den 14.08.2019 i Kultur- og Fritidsudvalget var temasat med emnet ”Rudersdal
Kommunes kulturhuse. v./ Birgit Hoe Knudsen.
Bilag ”Kulturcenter Mariehøj - Tilbageblik - Status – Visioner” vedlægges dagsorden.
Link til KFU’s mødereferat: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#3b240405-3b1e-4c10-aef919c9e5d3df97
Birgit Hoé Knudsen orienterede fra mødet og pointerede, at vi meget gerne lytter til nye
initiativer og aktiviteter fra brugerne. Birgit Hoé Knudsen foreslog, en drøftelse på næste
brugerrådsmøde kunne være: ” Hvordan kan vi udnytte huset endnu mere?” ”Hvilke aktiviteter
og nye initiativer kunne være aktuelle?” ”Hvad kan vi - hvad kan I og hvad kan vi sammen?”
Der blev fra foreningerne, gjort opmærksom på, at på grund af den geografiske beliggenhed, er
Kulturcenter Mariehøj meget afhængig af muligheden for offentlig transport fra Birkerød.
Annika Rée er opmærksom på problemet.

6.

Meddelelser vedr. Kulturcenter Mariehøj v./ Helle Lehrmann.
• Efteråret på kulturcentret.
• Walk & talk ruter.
Helle Lehrmann opfordrede til at bruge ”Oplev Rudersdal” https://oplev.rudersdal.dk/
til foreningernes arrangementer. Det er virkelig en god platform til at nå langt ud og synliggøre
sit arrangement.
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Der er planlagt rigtig mange arrangementer på Kulturcenter Mariehøj i efteråret. I november
afholdes 4 arrangementer med blandt andet koncert i Caféområdet. Følg med på de opsatte
månedskalendere eller via hjemmesiden. Foreningerne har også en mulighed for, at få sit
arrangement med i månedskalenderen ved at kontakte Helle Lehrmann Mail til Helle Lehrmann
i god tid før arrangementet.
Helle opfordrede til, at man tilmelder sig nyhedsbrevet Oplev Rudersdal og nyhedsbrevet Oplev
Rudersdal for børn på hhv. https://oplev.rudersdal.dk/ og Oplev Rudersdal Nyhedsbrev
Der er udarbejdet nye outdoor foldere – Hvad kan Kulturcenter Mariehøj tilbyde udendørs?
Folderne kan hentes i foyeren ved hovedindgangen.
Walk & talk ruter er hængt op i mødelokaler og i cafeområdet – kort over inspirationsture rundt i
området.
Helle opfordrede endvidere foreningerne til at melde sig gratis ind i Kulturklub Rudersdal.
Rudersdal Kulturklub
I Kulturklub Rudersdal kan du få rabat på entré og oplevelser. Som medlem får du 8-10
nyhedsbreve om året med aktuelle klubfordele og -tilbud og inviteres til et årligt
særarrangement eksklusivt for medlemmer.
Kulturklub Rudersdal er til dig, der er interesseret i kunst og kultur og som ønsker løbende
nyhedsbreve med specielle klubtilbud.
Klubben er for alle, og medlemskabet er uden betaling. Som medlem af kulturklubben modtager
du 8-10 gange om året et nyhedsbrev med attraktive klubfordele, medlemstilbud og nyheder fra
en række kulturaktører i Rudersdal.
Der er udarbejdet nye servicestandarder for Kulturcenter Mariehøj som kan ses her Kulturcenter
Mariehøjs Servicestandard
Såfremt I har kommentarer, bemærkninger eller lign. er i velkommen til at kontakte Helle.
Der findes A3 standere (vejvisere) i receptionen, som kan lånes i forbindelse med jeres
arrangementer.

7.

Kulturcenter Mariehøj – drift v./Jesper Hagbo.
•
•

Indvendig/udvendig vedligeholdelse og tiltag.
Orientering om ny affaldssorteringsordning i kommunen fra 2020.

Jesper orienterede om:
- at der er opsat nyt LED lys i caféområdet
- IT lokalet er opgraderet. Der bliver afholdt et info møde for interesserede.
- musiklokale 4 er under renovering efter vandskade – det går fremad
- værksted 5 har fået ny bordplade og drejeskive
- der er indkøbt nye letvægtspodier
- døde træer i Marielunden bliver udskiftet
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Der er pt. en del fejl i det udvendige lys. Der er sat en midlertidigt løsning op.
Vores græsplæneklipper ”Roberta” passer Marielunden. Den må ikke berøres, hvis den sidder
fast, idet fejl meldes automatisk til Vej og Park.
Pr. 1. januar 2020 starter vi med at affaldssortere på Kulturcenter Mariehøj. Der placeres
affaldsstationer centrale steder på gangene, hvor der skal sorteres i papir, plastic og restaffald.
Der bliver endvidere udsendt en oplysningskampagne til foreningerne. Vi håber i alle vil tage
godt imod initiativet!

8.

Eventuelt
Helle gør opmærksom på caféens tilbud om take away. For 55 kr. kan man få en varm ret og
salatbar.
Nu går vi ind i de mørke tider, så lad os hjælpe hinanden med at spare på energien. Husk at
slukke lyset i lokalerne, når de forlades og sørge for, at vinduerne er lukket – TAK !
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