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Referat 
 

 

Emne/udvalg Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde 

Mødested I Kulturcafeen på Kulturcenter Mariehøj  
 

Mødedato 31.august 2021 

Mødetidspunkt 16.00 – 18.00  

 

 

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 

Kulturparaplyen Ældresagen 

LOF Kommunalbestyrelsen, Anika Rée 

 Kulturcaféen Kian Seyfabad. 

 

 

 

   

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen 

Chef- og aktivitetskonsulent Helle Lehrmann,  

Teknisk serviceleder Jesper Hagbo 

Administrationschef Jens Roselio Nordahn 

Administrativ koordinator Marianne Jensen 

  .  

 

 

Referent Marianne Jensen. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Herefter en præsentation af Jens Roselio Nordahn, som er ny administrationschef på Kulturområdet, 
herunder også Kulturcenter Mariehøj pr. 1. maj 2021.  
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2021  
Link til referat 
Godkendt 

3. Nyt fra forpagter af Kulturcaféen v/ Kian Seyfabad. 

Kian opfordrer til samarbejde mellem foreningerne og cafeen. Hvad ønsker foreningerne sig af caféen? 

 

Dansk-Syrisk forening foreslår et samarbejde om madlavning og arrangementer. 

 

Kian oplyser, at følgende tiltag er på vej hen over efteråret: 

-     Weekend brunch 

- Live musik på fredagene 

 

Arrangementer vil blive kommunikeret ud på Facebook og opslag på Kulturcenter Mariehøj.  

 

Helle Lehrmann gør opmærksom på, at forplejning skal bestilles hos Kulturcafeen ved arrangementer i 

lokalerne Per Kirkeby og Richard Mortensen og opfordrer til også at benytte cafeen, når der er brug for 

forplejning i de øvrige lokaler. 

 

4. Hvad kan vi tage med os fra ”coronatiden”?   

Er der erfaringer og oplevelser, som vi skal drøfte og bringe med os til fremtiden?   

Evt. hygiejnemæssige adfærdsforhold. 

 

 

- Der vil fortsat være sprit og aftørringsservietter til rådighed i mødelokalerne. 

- Man skal stadig have fokus på antallet i mødelokalerne og ”behøver” ikke fylde dem helt op. 

- Vedbæk Garden gav udtryk for, de havde været meget glade for teltet udenfor. 

- Huske, man stadig kan bestille take away i cafeen og nyde maden udenfor. 

 

Har i flere gode ideer for at passe på hinanden så kontakt Helle Lehrmann. Der vil i løbet af kort tid 

blive opsat nye, iøjnefaldende plakater om adfærd på Kulturcenter Mariehøj. 

5. Brugerrådets udtalelse til budget 2022-2025. 
Budgetbilag eftersendes medio august. 

 
Brugerrådet tager budget 2022-2025 til efterretning.  
Brugerrådet ønskede fremover et kort resume af budgettet med beskrivelse af evt. konsekvenser for 
Kulturcenter Mariehøj. 
 
 

https://mariehoej.rudersdal.dk/files/media/2021/15/referat_08.04.2021_brugerraadsmoede_kulturcenter_mariehoej.pdf
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6. Opfølgning og status på punkter fra sidste møde: 

 

a) Permanent scene i cafeområdet 

Der er et ønske fra Søllerød Jazzforening 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. 

 

Der er en positiv tilkendegivelse i brugerrådet for scenen. Såfremt udgiften til løsningen/valgt model er 

ligger inden for et rimeligt niveau forsøges det at finde finansiering inden for Kulturcenter Mariehøj’s 

budget.  

Det blev aftalt, at der nedsættes en lille brugergruppe med repræsentanter fra Teatermejeriet, Ruba, 

Søllerød Jazzklub, Nærum Lokalteater, Jesper Hagbo samt Helle Lehrmann. Arbejdsgruppen 

kvalificerer det fremlagte forslag og bringer deres indstilling videre til forvaltningen. 

Helle Lehrmann indkalder til mødet. 

 

b) Hybridudstyr i spejlsalen 

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

almindelig og online undervisning på én gang. 

 

Ønsket er taget til efterretning og lægges ind i Kulturcenter Mariehøjs prioriteringer for nyanskaffelser.  

 

c) Opstilling af scene i Kultursalen 

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

opstilling af scene i Kultursalen. De faste brugere har ikke brug for scenen.  

Der fremsættes et forslag til drøftelse på mødet. 

 

Det aftaltes, at Ruba melder tilbage til Jesper Hagbo hvilken størrelse (5 x 12 meter?)  scene, som 

passer ind i deres træning. De øvrige brugere er tilfredse med beslutningen om at fastholde 

Kultursalens opstilling i forhold til Ruba’s behov og i øvrigt selv har mulighed for at ændre det, såfremt 

de har særlige behov. 

 

7. Nyt og ønsker fra foreningerne – bordet rundt. 
 
Teatermejeriet: Er startet og alle er glade for at være tilbage. Der er en glædelig tilgang af 
medlemmer. Teatermejeriet har 25 års jubilæum i august og er i gang med at planlægge en 
jubilæumsfest i 2022. 
 
Nikolai vil gerne invitere foreningerne til at kontakte ham, såfremt de mangler noget udstyr. De har 
meget, som kan lånes ud. 
 
Vedbæk garden (VG): VG er kommet godt i gang og har allerede nu været til en del arrangementer. 
VG bemærker, at det er dejligt, der er blevet malet i området og vil gerne fuldende det med, at lave en 
historisk udstilling i gangen. Helle Lehrmann opfordrer VG til at gå i gang, og det koordineres med 
Jesper Hagbo.  
 
UIR oplyser, at fritidsundervisninger er startet. Lene drøfter tidligere vandskade med Jesper.  

 

Dansk-Syrisk forening har ikke holdt pause i coronatiden, idet det har været et vigtigt socialt aspekt 

at holde fast i hinanden.  

I uge 41 udstiller foreningen i samarbejde med billedskolen og friluftsrådet i caféområdet på 
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Kulturcenter Mariehøj. Dansk-Syrisk forening beretter, de har haft stor succes med projekt 

”Plasticpose frit Rudersdal”, hvor der syes net af gamle rester til bl.a. udlevering på bibliotekerne. 

 

Nærum Lokalteater oplyser, at de har en forestilling ca. hvert andet år og er ved at flytte de sidste ting 

fra Nærum Skole til Kulturcenter Mariehøj. Det er aftalt, at Teatermejeriet rydder op i deres fælles 

lokale 11+12. september. Nærum Lokalteater har indgået et samarbejde med Søllerød Loppemarked, 

med henblik på salg af deres brugte kostumer. 

 

Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen Anika Ree giver udtryk for, at det er dejligt, at der sættes 

klima på dagsordenen, og genbrug tænkes ind hos foreningerne. 

 

Ældresagen fortæller, der ikke er samme fremmøde som tidligere efter genåbning. Der er et godt 

samarbejde med serviceteamet. 

 

Holte Bridgeklub starter sæsonen på mandag. Der opleves stadig lidt bekymring for at mødes. I 

nedlukningsperioden har det været muligt at spille online. 

 

RUBA har holdene fyldt godt op, og der er et flot fremmøde. 

 

Nærum hundeklub startede med 98 hunde og 5 trænere. Foreningen giver udtryk for, at de er glade 

for at være på Kulturcenter Mariehøj. Opbevaring af materiel er en udfordring, og der er via Kultur 

ansøgt om at opsætte en container. Sagen ligger pt. til behandling i Byplan. 

 

Cobalt starter i uge 36. 

 

Aktive kvinder starter i uge 36. De har mistet 15-16 medlemmer efter nedlukning. 

Arrangementsplanen for 2022 er næsten på plads. 

8. Hvad sker der i den kommende tid på Kulturcenter Mariehøj?  
Helle Lehrmann giver udtryk for, det er skønt at opleve huset summe af liv igen. Der har ultimo august 
været afholdt ”March mod ensomhed” med fællesspisning for 60-70 deltagere.  
I uge 36 afholdes et seniorarrangement – Tilbage til fællesskabet. 

Af kommende arrangementer kan i vilkårlig rækkefølge nævnes: 

- Golden Days festival fra 4.-20. september 

- Birkerød Kulturnat 10. september 

- Folkemødet på Havartigården 4. september 

- Frivilligfest 24. september – husk at tilmelde på Oplev Rudersdal. 

- Søllerød Jazz i caféområdet, den første fredag i måneden. 

- Modeljernbane åbent hus d. 20. og 21. i november. 

 

RudersdalBibliotekerne har stillet nogle bogreoler op ”snup en bog” foreløbig i sofaområdet ved 

cafeen, hvor man kan bytte eller bare tage en bog med på farten. Der vil også være andet 

informationsmateriale. Både bogbestand og infomateriale udskiftes løbende. 

 

Husk at alle foreningerne har mulighed for, at gøre reklame for arrangementer på opslagstavlerne 

og/eller A3-standerne og Oplev Rudersdal 

9. Kulturcenter Mariehøjs drift v/Jesper Hagbo. 
- Indvendig/udvendig vedligeholdelse og tiltag. 
 

https://oplev.rudersdal.dk/nyheder/golden-days-og-antikken-indtager-rudersdal
http://kulturparaplyen.dk/kulturnat/
https://oplev.rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-kommune-fejrer-frivilligheden
https://oplev.rudersdal.dk/
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Jesper orienterede om, at gulvet i cafeen er repareret og poleret. Der er skiftet gulvtæppe ved indgang 
C og gangarealet ved Vedbæk Garden er blevet opfrisket med maling. 
 
Udvendig er der problemer med, at besøgende parkerer på fliserne ved hovedindgangen hvilket gør, 
de knækker. Der er pt. et arbejde i gang med at udskifte de vejmarkeringer, som står der nu, med 
blomsterkummer. 
 
Trædækket på terrassen er løbende under udskiftning. 
 
Der er indkøbt nye borde til terrassen ved cafeen. 

10. Eventuelt. 

 

Der er et ønske om flere borde og bænke rundt omkring på området ved Kulturcenter Mariehøj. 

Dette drøftes og afklares nærmere i kulturcentrets ledelse m.v. 
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