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Referat 
 

 

Emne/udvalg Kulturcenter Mariehøj ekstraordinært brugerrådsmøde 

Mødested Per Kirkeby 

Mødedato 21.06.22 

Mødetidspunkt 17.00-19.00 

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 er markeret med fed skrift 

 

 

 

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen 

Chef- og aktivitetskonsulent Helle Lehrmann 

Teknisk serviceleder Jesper Hagbo 

Administrativ koordinator Marianne Jensen 
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Mødet var indkaldt med henblik på en orientering til Kulturcenter Mariehøjs brugere om de 

forandringer, der kommer til at ske den kommende tid på Kulturcenter Mariehøj.  

 

På mødet delte Birgit Hoé Knudsen de informationer og den viden vi har om de nye tiltag på 

nuværende tidspunkt.  

 

På mødet blev skitseret en overordnet plan for den videre proces for: 

 

• Daginstitution på Kulturcenter Mariehøj Rudersdal Kommune mangler 

daginstitutionspladser.  

Børne- og Skoleudvalget har d. 15.06.2022 LINK  under pkt. 5 godkendt en sag, hvor der peges 

på at bruge lokalerne i Storm P området på Kulturcenter Mariehøj til udvidelse af den 

nuværende daginstitution, for at imødekomme det stigende børnetal. Børne- og Skoleudvalget 

besluttede på udvalgsmødet, at gå videre med projekteringen. Dette kommer det til at betyde, 

at flere brugere skal replaceres.  

 

• Kultursekretariatet flytter på rådhuset  

Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle alle forvaltninger på færre lokationer. Derfor skal 

Kultursekretariatet, der i dag bor på Kulturcenter Mariehøj, flytte på rådhuset. Om. 

 

 
 

Birgit Hoé Knudsen bemærker, at der ikke er nogen foreninger som skal flytte væk fra 

Kulturcenter Mariehøj og at vi har til hensigt, at tilbyde de foreninger som skal flytte, så tæt på 

de samme rammer, som de har nu.  

 

Der kan desværre ikke udmeldes en endelig plan i forhold til replacering før efter sommerferien, 

idet vi stadig mangler svar på nogle undersøgelser. Tidshorisonten er ej heller afklaret, idet det 

afhænger af hvornår lokalerne på rådhuset er klar til indflytning for Kultursekretariatet. Men et 

meget løst estimat kunne være omkring årsskiftet. 

 

Inden sommerferien bliver de berørte foreninger inviteret til et dialogmøde om de nye lokaler. 

Det forventes, at møderne bliver afholdt i august. Når alle er præsenteret for de kommende 

lokaler, indbyder vi brugerrådet til en ”walk around” for de interesserede brugere. 

 

Brugerrådet giver udtryk for, at de gerne vil være en del af processen undervejs, hvilket 

Kultursekretariatet naturligvis vil efterkomme. 

Har i spørgsmål til denne proces er i velkommen til at kontakte Marianne på majn@rudersdal.dk 

eller tlf. 7268 5614. 

 

Næste ordinære brugerrådsmøde vil blive tirsdag d. 30.08.2022 kl. 16 

Borgerservice flytter til 
administrationscentret i 

Birkerød

Kultursekretariatet flytter 
til Rådhuset

Foreninger replaceres fra 
Storm P

Projektering og udvidelse 
af Børnehuset

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=ee1ce8ee-97c9-47f0-a077-a44dbab55d7b
mailto:majn@rudersdal.dk
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