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1. Referat 
 

 

Emne/udvalg Brugerrådsmøde Kulturcenter Mariehøj 

Mødested Kulturcaféen 

Mødedato 24.august 2020 

Mødetidspunkt 16.00 – 18.00 

 

Fremmødte er markeret med fed 

Deltagere fra 

foreningerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere fra 

Kultursekretariatet 

 

Afasiholdet i Rudersdal Natteravnene 

Aktieklubben Rudersdal Nærum Kroketklub 

Aktive Kvinder I Rudersdal Nærum Lokalteater 

Amatørscenen Søllerødderne Rudersdal Bevægelsesakademi (RuBA) 

AOF  Rudersdal Biavlerforening 

Børnehuset Mariehøj Rudersdal Bigband 

Cobalt Rudersdal Musik- og Billedskole 

Daiwaklubben, Rudersdal PC og 
Walkieklub 

Rudersdal Idrætsråd 

Dansk Kennel Klub (Nærum hundeklub) Rudersdal QiGong 

Dansk - Syrisk Kulturforening Søllerød Billiardklub 

Di Lin Bao Søllerød Jazzklub 

DOF -Det grønne område Søllerødmalerne 

FOF Søllerødegnens Pensionistforening 

Frivillighedscenter Rudersdal  Teatermejeriet 

Hjemmeplejen Ung i Rudersdal 

Holte Bridgeklub Vedbæk Garden 

Klarinetterne Vedbæk Hundeklub 

Kultur Caféen Ældresagen 

Kulturparaplyen Kommunalbestyrelsen, Anika Rée 

LOF Kulturcaféen Kian Seyfabad. 

 

    Administrationschef Henrik Skovgaard 

    Kulturkonsulent Helle Lehrmann,  

    Teknisk serviceleder Jesper Hagbo 

  .  

 

 

Referent   Marianne Jensen. 
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1. Kulturcaféen 

På grund af Corona har vi endnu ikke har fået præsenteret brugerrådet og forpagteren af 

Kulturcaféen, Kian Seyfabad. 

 

Kian overtog restaurantdriften på Kulturcenter Mariehøj pr. 1. januar 2020 og oplyser, at 

der er flere og flere som får øjnene op for cafeen. Åbningstiderne er som udgangspunkt fra 

kl. 7-20 mandag til fredag. Kian giver også udtryk for, at det er dejligt at flere og flere 

foreninger spiser sammen i caféen. 

Kian opfordrer foreningerne til at gå i dialog om forplejning i forbindelse med deres 

arrangementer og hører også meget gerne fedback og ønsker til sortiment. 

 

Cafeen tilbyder burgerkoncept, sandwich og salater om aftenen og har buffet 

(tallerkenanrettet pt. af hensyn til forholdsregler i forbindelse med corona) hverdage mellem 

kl. 11 og 14. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2019  

https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/om-os 
 
Godkendt 

4. Brugerrådets udtalelse til budgetforslag 2021-2024. 
Brugerrådet tager budgetforslaget til efterretning. 

5. Orientering om Kulturcenter Mariehøjs virksomhedsplan for 2020. 
 
https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/om-os 
 
Brugerrådet tog orienteringen til efterretning. 

6. På baggrund af punkt 5 fra brugerrådsmødet d. 7. oktober 2019 drøftes:  

• ”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?” 
 
Bilag ”Kulturcenter Mariehøj - Tilbageblik - Status – Visioner” vedlægges dagsorden. 
 
Helle Lehrmann orienterede om, at Studie 3 er omdannet til nyt mødelokale. Studie 3 er 
fuldt opdateret med AV udstyr. 
 
 
 

https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/om-os
https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/om-os
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Studie 3 - mødelokale 
Mødelokalet rummer 30 personer. Kan ikke sæsonbookes. 
Lokalet er beliggende i område D på gangen, der går fra Café Kultur til Storm P. 
området og Kultursalen. 
 

 
Endvidere kan Mødestedet (personalekantinen) og Værksted 2 kan ligeledes benyttes til 
møder.  

Værksted 2 - aktivitets- og mødelokale  
Lokalet rummer 16 personer. 
Lokalet er velegnet til mødeaktivitet, grupperum mm. 
Lokalet har ingen AV udstyr eller tavle. Flipover kan lånes ved henvendelse til teknisk 
service. 
Adgang til trådløst netværk 
Lokalet er beliggende i område B i stuen. 
 
Mødestedet 
Aflangt lokale til 16 personer - kan benyttes til gruppearbejder.  
Lokalet har ingen AV udstyr eller tavle. Flipover kan lånes ved henvendelse til teknisk 
service 
Adgang til trådløst netværk 
Lokalet er beliggende i område D på gangen, der går fra Café Kultur til Storm P. 
området og Kultursalen. 
 
Brugerrådet fik en rundvisning og præsentation af lokalerne. 

 
 
Helle opfordrede endvidere foreningerne til at tænke ud af boksen i forhold til aktiviteter på 
Kulturcenter Mariehøj. Er der noget vi kan bidrage med, for at få jeres arrangementet 
gennemført? Er der ønske om aktiviteter vi kunne facilitere, evt. i samarbejde med 
kulturområdet eller andre interessenter? Kulturkonsulent Helle Lehrmann kan kontaktes på 
hleh@rudersdal.dk  
 
Følgende forslag fremkom på mødet: 
AOF foreslog, at man kunne hjælpe med at gøre opmærksom på cafeen ved at reklamere 
på alle AOF’s kursus bekræftelser og fakturaer. AOF tager kontakt med Kian omkring det 
praktiske. 
 
Aktive Kvinder foreslog, at man i alle deres indbydelser opfordrer deltagerne til at benytte 
cafeen før arrangementet. 
 
Dansk - Syrisk Kulturforening opfordrer til, at vi sætter atriumgårdene mere i spil, så de er 
mere tilgængelige og naturlige at benytte. 
 

7. Nyt og ønsker fra foreningerne – bordet rundt. 

 
Følgende forslag og bemærkninger fremkom på brugerrådsmødet: 

mailto:hleh@rudersdal.dk
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Holte Bridgeklub føler sig godt betjent på Kulturcenter Mariehøj. Foreningen er glade for, 

at de ikke har mistet medlemmer, efter at forårssæsonen har været lukket ned. 

 

Ældresagen er glade for de nye tilbud om lokaler, idet det kan være svært antalsmæssigt 

at være i lokalerne pga. corona. Det forslås endvidere, at der i bookingsystemet lægges 

billeder ind af lokalerne samt påføre lokalets antal m2. Ældresagen har ikke oplevet 

medlemsafgang under nedlukningen. 

 

AOF er udfordret på lokaler. Alle hold bliver gennemført. 

 

Teatermejeriet er glad for at være i huset og får mange ønsker opfyldt. Desværre har både 

forestilling og lejr været aflyst som følge af coronasituationen. Der er pt. 

medlemsventeliste. 

 
Søllerød Jazzklub afholder normalt 8 koncerter om året. Næste arrangement er i 
september. Det er et ønske fra Søllerød Jazzklub at få mulighed for at flyglet kan løftes på 
podie samt at Kultursalen kan deles op, så der er mulighed for at lave lidt mere intime 
rammer. Jesper undersøger, hvorvidt vores podier kan bære et flygel. 
 
Rudersdal Musik- og Billedskole har afholdt online undervisning af eleverne, men er 
ramt af manglende tilmeldinger i den kommende sæson. 
 
Vedbækgarden er tilfredse med samarbejdet med serviceteamet og Kultursekretariatet. 
De ser positivt på fremtiden, idet der er mange nyoptagelser og ingen mistede medlemmer. 
De er glade for de nye gulve, men ønsker en maling af væggene også bliver prioriteret. VG 
foreslår man kan etablere udendørs mødelokaler. 
 
Aktive Kvinder I Rudersdal er glade for at være på Kulturcenter Mariehøj og får god 
betjening. Aktive Kvinder har deres første arrangement i Dyrehaven d. 1/9. 
 
Frivilligcenter Rudersdal afholder generalforsamling d. 27. august hvor den nuværende 
formand Søren Grotum, ikke ønsker genvalg. 
Frivilligcentret opfordrer foreningerne i Storm P-området til at rydde op efter sig, når der er 
afholdt arrangementer. Frivillighedscentret informererede om, at der havde været indbrud, 
og der var stjålet en PC. 
Frivilligcentret ønsker en klar corona instruks i alle lokaler om, at afspritning, afstande m.v. 
samt automatisk lys på toiletter i Storm P området. 
Frivilligcentret foreslog endvidere en tydeligere skiltning i forhold til 
handicapparkeringspladser ved Storm P. 
 
Frivilligcentret giver udtryk for, at brugerne er glade og tilfredse med at være på 
Kulturcenter Mariehøj. 
 

Cobalt er glade for at være på Kulturcenter Mariehøj og opfordrer ligeledes til at holde 

orden i og omkring lokalerne. 
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Nærum hundeklub har flere kursister efter corona og er rigtig glade for at være på 
Kulturcenter Mariehøj. Foreningen udtrykker ønske om et sted at opbevare rekvisitter. 
Jesper undersøger mulighederne. 
Endvidere udtrykker Nærum Hundeklub, at de har et stort ønske om lys på hundebanen i 
vinterhalvåret, så man også kan benytte græsarealet om aftenen i den mørke tid. 

 
Dansk - Syrisk Kulturforening opfordrer ligeledes brugerne i Storm P til at holde området 
rent og ryddeligt. 

  

8. Meddelelser vedr. Kulturcenter Mariehøj v./ Helle Lehrmann. 

Vedr. Corona 

Helle Lehrmann orienterede om, at følgende tiltag bliver iværksat i alle mødelokaler, så 

snart vi har fået dispensere og servietter hjem: 

- Aftørringsservietter til brug for møbler 

- Håndspritdispensere 

- Skiltning med ”hvad skal I huske at afspritte inden lokalet tages i brug” 

Alle opfordres til at vise hensyn og være ansvarlige overfor hinanden. 

 

Der bliver spurgt til, om man må have sprit i skabene? Små mængder er ikke noget 

problem. 

 

Endvidere opfordrede Helle til, at man benytter magnettavlerne på gangene til annoncering 

af sine aktiviteter, max. A4 størrelse. 

 

Golden Days finder sted fra 4.-20. september og har i år er temaet ”Forever Young”.  

Se programmet her https://goldendays.dk/4k  

 

Kommende aktiviteter på Kulturcenter Mariehøj: 

Modeljernbaneudstilling januar 2021 

Amatørsymfonikerne afholder koncert i januar 2021 

FN’s verdensmål i Hverdagen, er en ny forening, som planlægger et stort arrangement i 

foråret 2021 om brug af transportmidler uden brug af fossile brændstoffer. 

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

• Indvendig/udvendig vedligeholdelse og tiltag. 
Kulturcenter Mariehøj har ekstraordinært fået tildelt 1,3 mio. til indvendig 
vedligehold. Følgende arbejder er igangsat: 
o Etablering af personlift ved malersalen 
o Maling, renovering og energioptimering af bl.a toiletter og gangarealer 
o 3 stk. automatiske døråbnere i Storm P. området 
o Udskiftning af markiser 

 
Arbejderne forventes færdige ved udgangen af 2020 

 

https://goldendays.dk/4k
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• Affaldssorteringsordning - hvordan går det? 
Jesper gør opmærksom på, at foreningerne skal huske at sortere. 
 

• Jesper orienterede om, at der er ansat en ny teknisk servicemedarbejder i teamet 
pr. 1.oktober. Rasmus Due erstatter Janus Kitte, som har søgt nye udfordringer. 
 

10. Eventuelt. 

Naturlegepladsen er under renovering i perioden 20. august til ultimo september. 
 

 


