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Referat 
 

 

Emne/udvalg Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde 

Mødested Richard Mortensen 

Mødedato 25. april 2022 

Mødetidspunkt 16.00-18.00 

Referent Marianne Jensen 

 

Deltagere fra 

foreningerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere fra 

Kultursekretariatet 

 

ABS Kroket Nærum Lokalteater 

Afasiholdet i Rudersdal Rudersdal Bevægelsesakademi (RuBA) 

Aktieklubben Rudersdal Rudersdal Biavlerforening 

Aktive Kvinder I Rudersdal Rudersdal Bigband 

Amatørscenen Søllerødderne Rudersdal Musik- og Billedskole  

AOF  Rudersdal Neuro Bordtennis Center  

Børnehuset Mariehøj Rudersdal QiGong 

Cobalt Søllerød Billiardklub 

Dansk Kennel Klub (Nærum hundeklub) Søllerød Jazzklub 

Dansk - Syrisk Kulturforening Søllerødmalerne 

DOF -Det grønne område Søllerødegnens Pensionistforening 

FOF Teatermejeriet 

Foreningen God Far Ung i Rudersdal 

Frivillighedscenter Rudersdal  Vedbæk Garden 

Hjemmeplejen Vedbæk Hundeklub 

Holte Bridgeklub Ældresagen 

Klarinetterne Kommunalbestyrelsen,  
Jens Kloppenborg-Skrumsager 

Kulturparaplyen Kulturcaféen Kian Seyfabad 

Natteravnene  

LOF  

Deltagere på mødet markeret med fed skrift 

 

 

 

Administrationschef Jens Roselio Nordahn 

Chef- og aktivitetskonsulent Helle Lehrmann 

Faglig koordinator Aaf Bjørnvad  

Teknisk serviceleder Jesper Hagbo 

Administrativ koordinator Marianne Jensen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet 31.08.2021 – Link til referat  

Godkendt 

 

3. Velkommen til nye faste brugere af Kulturcenter Mariehøj. 

ABS Kroket, Foreningen God Far og Rudersdal Neuro Bordtennis Center. 

 

4. Nyt fra forpagter af Kulturcaféen v/ Kian Seyfabad 

Kulturcaféen forventes, at holde sommerferie i hele juli måned. 

 

Et forslag fra flere foreninger, at man udover burgere evt. kunne købe kolde 

tapasanretninger til arrangementer. 

 

AOF giver udtryk for, at det er en fornøjelse at samarbejde med Kulturcaféen. 

 

Kian oplyser, der pt. er store prisstigninger på råvarer, men vil forsøge at holde sine 

priser i bero. 

 

5. Godkendelse og udtalelse vedr. sæsonfordelingen af lokaler 2022-2023. v /Aaf 

Bjørnvad 

Sæsonfordelingen på Kulturcenter Mariehøj har få overlap på ønsker om tider og lokaler. 

Disse konflikter løses efterfølgende mellem lokaleanvisningen og foreningerne. 

 

Brugerrådet tager processen for sæsonfordelingen til efterretning. 

 

Øvrigt vedr. lokaler: 

Der er et ønske fra foreningerne om, man kan lave enkeltbookinger af lokaler 1 ½ år ude 

i tiden. Flere laver programmer og booker foredrags- og oplægsholdere 1 ½ år frem.  

 

Flere foreninger giver udtryk for, det er ærgerligt, at man er bundet af at købe forplejning 

i caféen, når man benytter lokalerne Per Kirkeby og Richard Mortensen. Det er en 

væsentlig fordyrelse af arrangementerne for deltagerne. 

 

 

6. Nyt og ønsker fra foreningerne – bordet rundt 

Ung i Rudersdal: Planlægning af sommerferieaktiviteter er i fuld gang. 

 

Dansk- Syrisk Kulturforening har pt. 230 medlemmer. Har med stor succes lavet et 

samarbejde med de tilrejsende Ukrainere. 

 

Søllerød Pensionistforening har mange aktiviteter i gang som fx. socialt samvær, banko, 

musikarrangementer, udflugter og foredrag. 

 

https://mariehoej.rudersdal.dk/files/media/2022/06/referat_31.08.2021_brugerraadsmoede_kulturcenter_mariehoej.docx.pdf
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Søllerød Jazzklub afholder koncert en gang om måneden med ca.130-150 deltagere. De 

er kommet godt i gang igen efter coronapausen. Søllerød Jazzklub afholder et 

arrangement i forbindelse med Golden Days ”Kvinder i Jazzen”. 

 

AOF har tilbagegang på en del sproghold. De har igangsat flere enkeltstående aktiviteter 

i stedet for kursusrækker 

 

Vedbæk Garden er gået vækstet ud af coronatiden med flere nye medlemmer. Vedbæk 

Garden deltager med glæde i de mange invitationer til arrangementer. 

Skal deltage i DM 7. juli. 

D. 30/6 afholdes koncert i Kultursalen. Koncerten er åben for alle. 

Der afholdes Musikcamp i uge 31. 

 

Ældresagen er gået styrket ud af corona tiden og har pt. 10.300 medlemmer i Rudersdal 

og afholder ca. 2500 arrangementer om året. Desværre har der i 2021 været en 

nedgang af frivillige på 30 ud af en kreds på 138 personer i 2020. Mange af 

ældresagens større arrangementer holdes på Havartigården, idet forplejningen på 

Kulturcenter Mariehøj er relativ dyr for deltagerne. 

 

Teatermejeriet har afholdt jubilæumsforestilling i marts måned. Der afholdes en 

jubilæumsfest 4. juni. I øjeblikket er der venteliste, idet Teatermejeriet ikke ønsker at øge 

kapaciteten udover 180 børn. 

 

Rudersdal QiGong er kommet styrket ud af coronatiden og har en tilgang af medlemmer. 

I nedlukningsperioden har der været undervisning via Skype. 

 

Dansk Kennel Klub (Nærum hundeklub) har pt. 5 instruktører og har igangsat mange 

nye hold. Nærum hundeklub efterlyser status for den ønskede container på hundebanen 

til opbevaring af materiel. Marianne Jensen oplyser, at ansøgningen ligger hos Byplan 

og at sagsbehandlingstiden pt. er ret lang. 

Det er et stort ønske at få etableret lys på hundebanen, således at undervisningen også 

kan foregå på hverdagsaftener i vinter og efterårsperioden. 

 

Aktive Kvinder I Rudersdal roser det tekniske serviceteam for god behandling. Der har 

været en nedgang på 30 medlemmer under corona. Foreningen har allerede nu, efter 

aktiviteterne er kommet i gang, en tilgang på 17 medlemmer.  

 

ABS Kroket spiller i Holtegaardsparken på mandage mellem kl. 10 og 12 og er pt. 10 

medlemmer. 

 

Nærum Lokalteater afholder et ”short play” arrangement i cafeen 16/11. Deltager også 

på Nærum Kulturdag og Søllerød Loppemarked. 

 

Rudersdal Neuro Bordtennis Center er lige startet og har allerede gang i flere aktiviteter 

som fx styrketræning, yoga og bordtennis. 
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7. Opfølgning og status på punkter fra sidste møde: 

Lille scene.  

Helle Lehrmann fortalte, at det naturligvis er meget beklageligt, men af æstetiske 

årsager vil det blive alt for voldsomt med den først besluttede placering, specielt når der 

bliver sat rig og molton på.  

Scenen vil kunne åbne for andre muligheder og formål i mindre format, med den 

nuværende placering.  

 

Det er et ønske fra Søllerød Jazzklub om, at få lyd og lys hængt permanent op i 

caféområdet. Jesper oplyser at det kommer til at hænge permanent på riggen. 

Der er efter Søllerød Jazzforenings ønske indkøbt mobile stativer til frontspot. 

 

Søllerød Jazzklub beklager, de ikke kan bruge scenen med den ønskede placering. Det 

er ikke muligt at få publikum 130-150 stk. placeret foran scenen, så alle kan få en 

tilfredsstillende koncertoplevelse.  

Søllerød Jazzklub foreslår at trække scenen lidt frem i forhold til den nuværende 

placering. 

 

Teatermejeriet udtrykker forståelse for de æstetiske overvejelser. 

 

 

Borde/bænke omkring Kulturcenter Mariehøj: 

Et ønske fra brugerrådet er, at der bliver opstillet flere bænkesæt på området omkring 

Kulturcenter Mariehøj. Brugerrådet peger på følgende steder: 

- På P-pladsen ved knallertskuret (bagsiden af Kulturcenter Mariehøj) 

- I Hartmanns have 

- Marielunden foran Kulturcenter Mariehøj 

Dette tages med i den samlede prioritering for indkøb til Kulturcenter Mariehøj 

 

 

Teatermejeriet ønsker at friske atriumgården ved deres lokaler op. Omfang inden 

igangsættelse drøftes med Jesper fra serviceteamet. 

 

Vedbæk Garden var meget glade for teltet, som var sat op sidste år, i forbindelse med 

afstandskrav og corona restriktioner, til brug for deres udendørs træning i 

sommermånederne. 

 

ABS Kroket har problemer med deres borde/bænkesæt, som flyttes rundt i området 

omkring Holtegaardsparken. Marianne kigger på muligheder for evt. fastgørelse. 
  



 
 

Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde - 25. april 2022 

5 

 

8. Hvad sker der i den kommende tid på Kulturcenter Mariehøj? 

 

Revideret servicestandard for Kulturcenter Mariehøj blev omdelt, den kan også findes 

her .  

 

Magnettavlerne på gangene kan benyttes af foreningerne. Brug kun A4 opslag og husk 

at fjerne opslagene igen. 

 

Søjlen i cafeen kan ligeledes benyttes til foreningsopslag. 

 

Foreningerne kan også få deres opslag på de 3 infoskærmene, ved hovedindgangen, 

Storm P og indgang B. Kontakt Marianne Jensen på majn@rudersdal.dk, hvis du vil 

have noget på infoskærmen. 

 

 

Der er pt. planlagt følgende arrangementer på Kulturcenter Mariehøj: 

 

St. Bededagskoncert med Rudersdal Big Band den 12. maj - caféområdet 

Lauritz.com holder vurderingsdag den 7. juni 2022 - caféområdet 

Opera Nordsjælland – koncert i oktober (uge 42) – caféområdet 

Juletræstænding med børnehuset – 1. søndag i advent. 

Modeljernbaner –– januar 2023 

Evt. midtvejsopvisning – Designskolen. 

Evt. fællesspisning/fællessang. 

 

Helle Lehrmann opfordrede til, hvis nogen har en god ide til et arrangement, at kontakte 

hende på hleh@rudersdal.dk . 

 

9. Kulturcenter Mariehøjs drift v/Jesper Hagbo 

Jesper orienterede om, at fliserne er rettet op ved hovedindgangen, samt at der er blevet 

sat blomsterkumme op for at forhindre, at bilerne kører op på fliserne. 

 

- Udendørs lys ved børnehaven er repareret 

- Der er kommet ny projektor på i Per Kirkeby lokalet. 

- Trappeområdet og toiletter ved malersalen istandsættes i sommerferien 

- For at undgå træk bl.a. gennem gangene, bliver der sat en dørpumpe på ved 

indgangen (ved Richard Mortensen lokalet) 

- Kummerne med bambus ved hovedindgangen og ved caféområdet bliver udskiftet 

med andre græsser. 

- Minigolfbanen er blevet renoveret. 

 

ABS Kroket oplyser, at der trænger fugt ind gennem væggene i deres depotrum. 

Jesper undersøger nærmere. 

 

https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/lokaler
mailto:majn@rudersdal.dk
mailto:hleh@rudersdal.dk
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10. Eventuelt. 

Orientering om Kulturcenter Mariehøjs årsplan 

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