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Referat 
 

 

Emne/udvalg Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde 

Mødested Virtuelt via TEAMS  
 

 

Mødedato 8. april 2021 

Mødetidspunkt 16.00 – ca.17.30  

Deltagere på mødet er markeret med fed skrift. 

 

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 Idrætsråd 

Daiwaklubben, Rudersdal PC og 
Walkieklub 

Rudersdal Musik- og Billedskole  

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  

 
 

 

 

 

   

 

Chef- og aktivitetskonsulent Helle Lehrmann,  

Teknisk serviceleder Jesper Hagbo 

Administrativ koordinator Marianne Jensen 

  .  

 

 

Referent Marianne Jensen. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

2. Opfølgning af referat fra mødet den 24.august 2020  
Link til referat 
Godkendt. 

3. Orientering om Kulturcenter Mariehøjs årsplan for 2021. 
Årsplan for Kulturcenter Mariehøj 2021 
 
I årsplanen for 2021 har vi besluttet at arbejde med følgende indsatsområder: 

• Tværgående samarbejder på tværs i organisationen 

• Mental sundhed – brugerrettet 

• Understøtte den digitale og teknologiske udvikling 

• Handicaptilgængelighed 

• Arbejdsmiljø, sygefravær og mental sundhed – personalerettet 

• Kultur som recept – ”sund og rask med kunst, kultur og natur” 

• FN’s verdensmål 

 

Fra side 7 i årsplanen, kan I se, hvad og hvordan vi på Kulturcenter Mariehøj påtænker, at arbejde med 

indsatsområderne.  

Har I gode ideer til, hvordan vi kan inddrage jeres foreninger til understøttelse af indsatsområderne, 

hører vi gerne fra jer under dette punkt.  

 

Ref: 

Anika Ree spurgte, hvor ”Seniordagene – tilbage til fællesskabet” bliver sat i spil på Kulturcenter 

Mariehøj. 

Helle Lehrmann svarede, at arrangementet er en del af Kulturs overordnet aktivitet og Kulturcenter 

Mariehøj faciliterer de aktiviteter, som bliver meldt ind. 

Se mere om seniordagene her Seniordagene   

 

AOF spurgte ind til, hvordan Rudersdal Kommune understøtter den mentale sundhed hos 

medarbejderne. Helle Lehrmann svarede, at der er sat forskellige overordnede tiltag i gang som f.eks.: 

 

https://mariehoej.rudersdal.dk/files/media/2020/37/referat_24.08.2020_brugerraadsmoede_kulturcenter_mariehoej.pdf
https://mariehoej.rudersdal.dk/files/media/2020/09/aarsplan_2021_kulturcenter_mariehoej.pdf
https://oplev.rudersdal.dk/temaer/seniordage-i-rudersdal-0
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Vi har desværre ikke mulighed for at sende aktiviteterne med ud i referatet, idet tilbuddene ligger på 

kommunens Intranet. Såfremt der er interesse, kan Helle Lehrmann eller Marianne Jensen kontaktes 

og få en uddybende inspirationssnak om, hvilke aktiviteter kommunen tilbyder medarbejderne under de 

enkelte punkter. 

 

Orienteringen er taget til efterretning. 

4. Nyt og ønsker fra foreningerne – bordet rundt. 

 

Søllerød Jazzforening er meget glad for at være kommet til Kulturcenter Mariehøj.  

Der er et ønske fra foreningen om, at få en mindre permanent scene i cafeområdet, med lys og lyd 

setup, som kan benyttes af alle til mindre koncerter og events med cafeen som omdrejningspunkt. 

Forslag fra Søllerød Jazzforening til indretning er vedlagt. 

 

Søllerød Jazzforening rejste spørgsmålet fra sidste møde, om klaver/flygel på scenen i Kultursalen. 

Jesper informerede om, at han tidligere har oplyst til formanden, at det desværre ikke er muligt at 

understøtte podierne yderligere. Se evt. under punkt 7. 

 

Ældresagen opfordrede til, at man tænkte musikarrangementer ind på tværs af kommunen som fx 

Kulturcenter Mantzius, Gl. Holtegård, Havartigården etc. 

 

AOF glæder sig over, at mødelokalerne er teknisk opdateret. Det er meget nemmere at bytte rundt på 

lokaler. 

 

RUBA glæder sig til at komme i gang igen og roser serviceteamet for deres hjælpsomhed. 

 

Børnehuset Mariehøj’s nye leder glæder sig til samarbejdet og vil meget gerne indgå i et 

samarbejde med jazzklubben med jazz for børn. 

 

Rudersdal QiGong er glade for spejlsalen og mødes pt. online 3 gange om ugen. 

Det er et ønske fra foreningen, at få opsat hybridudstyr i spejlsalen så, man kan afholde både 

almindelig og online undervisning på én gang. 

 

Dansk - Syrisk Kulturforening giver udtryk for, de savner at komme i gang igen og er meget glade 

for at være på Kulturcenter Mariehøj. 

 

Teatermejeriet håber, de kan gennemføre deres forestilling i maj/juni. 

5. Hvad sker der i den kommende tid på Kulturcenter Mariehøj?  
 
3 mødelokaler har fået nye navne: 

Studie 3 = Ib Spang Olsen 

Værksted 2 = Ib Geertsen 

Personale spiserum = Mødestedet 

 

Der planlægges udstilling med modeltog i november. 
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Status på coronasituationen 

Forventede genåbningsdatoer med betydning for Kulturcenter Mariehøj brugere: 

 

• 21.april åbnes med coronapas for udendørsservering på restauranter, cafeer mv. Derudover 

åbnes for museer, biblioteker og kunsthaller. Endvidere åbnes for organiseret indendørs idræt 

for unge op til 18 år uden coronapas. V afventer fortsat de konkrete retningslinier – herunder 

om reglen for åbning, også vil komme til at gælde for foreningslivet generelt. 

 

• 6. maj med coronapas åbnes for lokaler for alle over 18 år. Her afventer vi også de nærmere 

retningslinier 

 

• 21. maj med coronapas åbnes for aftenskolerne. 

 

For yderligere uddybning henvises der til Genåbningsdatoer 

 

Ældresagen bemærker, at de mangler oplysning om, at serviceteamet skal kontaktes hvis der er brug 

for at hente noget i sit lokale.  

Så længe der kun er åbent for udendørs aktiviteter, kan man afhente sit grej/materiale efter aftale med 

serviceteamet. 

 

Testcenteret lukker umiddelbart ultimo april og flyttes til Holte. 

6. Kulturcenter Mariehøjs drift v/Jesper Hagbo. 

• Indvendig/udvendig vedligeholdelse og tiltag. 
 
Siden sidst er følgende blevet udført på og i bygningen: 

• Alt udendørs lys er repareret. 

• Etableret lift til malersalen. 

• Etableret 3 automatdøre i område D. 

• De sidste armaturer på baggangen i Storm P er skiftet til LED lys. 

• Lagt nye fliser i gangen ved Vedbæk Garden. 

• Trappen ved børnehaven er udbedret. 

• Der er opsat akustikplader op i Ib Geertsen. 

• Nye haveborde til Cafeen. 

• Der er opsat spritstandere op i alle mødelokaler. 

• Opgradering af 8 mødelokaler, således man kan afholde hybridmøder. 
 
      Kommende istandsættelser: 

• Maling af gangen ved Vedbæk Garden (sommerferien) 

• Reparation af cafegulv (sommerferien) 
 
 
Jesper Hagbo opfordrer til, at man husker affaldssorteringen, når vi starter igen. 
 
UiR gør opmærksom på manglende varme på kontorerne. Jesper undersøger. 
 
Mikael Kjær startede d. 1. november 2020 som teknisk servicemedarbejder. 
 
 
 
 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
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7. Eventuelt. 

 

Det foreslås fra RUBA, Søllerød Jazzforening og Teatermejeriet, at man retænker den permanente 

opstilling af scene i Kultursalen, gerne i dialog med de 3 foreninger. De faste brugere har ikke brug for 

scenen. Emnet drøftes i første omgang på Kulturcenter Mariehøjs ledelses og koordinationsmøde i april 

måned.  
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