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Referat 
 

 

Emne/udvalg Kulturcenter Mariehøj brugerrådsmøde 

Mødested Richard Mortensen 

Mødedato 30.08.2022 

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 

AOF  Rudersdal Musik- og Billedskole  

Børnehuset Mariehøj Rudersdal Neuro Bordtennis Center  

Cobalt Rudersdal QiGong 

Dansk Kennel Klub (Nærum hundeklub) Søllerød Billiardklub 

Dansk - Syrisk Kulturforening Søllerød Jazzklub 

DOF -Det grønne område Søllerødmalerne 

FOF Søllerødegnens Pensionistforening 

Foreningen God Far Teatermejeriet 

Frivillighedscenter Rudersdal  Ung i Rudersdal 

Hjemmeplejen Vedbæk Garden 

Holte Bridgeklub Vedbæk Hundeklub 

Klarinetterne Ældresagen 

Kulturparaplyen Kommunalbestyrelsen,  
Jens Kloppenborg-Skrumsager 

Natteravnene Kulturcaféen Kian Seyfabad 

LOF  

  

Foreninger som deltog på mødet, er fremhævet med fed skrift. 

 

 

 

Kulturchef Birgit Hoé Knudsen 

Chef- og aktivitetskonsulent Helle Lehrmann 

Teknisk serviceleder Jesper Hagbo 

Administrativ koordinator Marianne Jensen 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

2. Godkendelse af referater fra mødet 25.04.2022 og ekstraordinært møde 21.06.2022. 

Link til referater 

Godkendt 

 

 

3. Velkommen til nye faste brugere af Kulturcenter Mariehøj. 

Velkommen til Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Kloppenborg-Skrumsager 

 

 

4. Status vedr. udvidelse af daginstitutionen på Kulturcenter Mariehøj og flytning af 

kultursekretariatet til Rådhuset. v/Birgit Hoé Knudsen 

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. 

 

Birgit Hoé Knudsen orienterede om status på udvidelsen af daginstitutionspladser i 

Storm P. området. Der arbejdes pt. på en skitse, som herefter skal godkendes i 

Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der planmæssige forhold, som ligeledes skal 

godkendes. 

 

De konkret berørte brugere (med undtagelse af Søllerød Pensionistforening, som 

desværre var forhindret til dialogmødet - nyt møde er aftalt) er blevet kontaktet og fået 

fremvist forslag til fremtidige lokaler. Alle giver udtryk for, de er godt tilfredse med de nye 

rammer. 

 

- Frivilligcenteret flytter op i Kultursekretariatets nuværende lokaler. 

- RUBA og Dansk-Syrisk forening flytter sine kontorfaciliteter til lokalet bag Backstage. 

Backstage kan benyttes til foreningernes aktiviteter. Lokalet deles med andre foreninger. 

- Ældresagen og Søllerød Pensionistforening deles om kontorfaciliteter i lokalet 

”Mødestedet”. 

 

Tidshorisonten forventes at blive primo 2023, da Kultursekretariatet først skal flytte på 

Rådhuset, før der er klar til rotation. Kultursekretariatet vil fremover have et par 

kontorpladser på Kulturcenter Mariehøj, som benyttes af de medarbejdere der fx har 

tilknytning til KCM eller skal afholde møder.  

 

https://mariehoej.rudersdal.dk/mah/temaer/om-os
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=ee1ce8ee-97c9-47f0-a077-a44dbab55d7b
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Der vil uden tvivl blive nogen begrænsninger i tilkørselsforholdene i byggeperioden, 

særligt til Kultursalen. Brugerrådet informeres, når det bliver aktuelt. 

5. Brugerrådets udtalelse til budget 2023-2026. v/Birgit Hoé Knudsen 

./. Budgetbilag er eftersendt mail medio august.  

Hovedtræk i budgettet og eventuelle konsekvenser for driften af Kulturcenter Mariehøj, 

bliver gennemgået på mødet. 

 

Der er lagt op til, at budgettet reduceres på Kulturområdet med 5 mio. i 2023 og 10 mio. 

hvert år i den resterende del af budgetperioden.  

 

Såfremt der er særlige behov der skal tages højde for i budgetbehandlingerne, opfordrer  

Jens Kloppenborg-Skrumsager brugerrådet til at kontakte Kultur- og Fritidsudvalgets 

medlemmer, særligt jo ham selv, da han er udpeget på vegne Kommunalbestyrelsen til 

dette brugerråd. 

 

Brugerrådet tager orienteringen til efterretning og forventer at blive involveret, såfremt 

det kommende budget har konsekvenser for Kulturcenter Mariehøj. 
 
 

6. Nyt og ønsker fra foreningerne – bordet rundt 

Frivilligcentret er i gang med frivilligugen op til frivilligfesten. Der er planlagt 4 x 

fællesspisning. En ny frivilliggruppe har set dagens lys. ”Rytmik” er et tilbud for alle børn 

og voksne. 

 

AOF informerer om nye initiativer. Bæredygtighedsdage, børneteater og samarbejde 

med Søllerød Bridge. AOF påtænker at oprettet et deltagerpanel for, at få input til 

kommende kurser, workshops foredrag etc. 

 

ABS Kroket oplyser, at der er fremgang af medlemmer. 

 

Parkinson cafeen/ Rudersdal Neuro Bordtennis Center har en fin medlemsfremgang. 

 

Aktive kvinder har pt. 108 medlemmer og er i gang med at udarbejde program for 2023. 

Foreningen afholder 2 arrangementer om måneden. 

 

Ældresagen har fået 19 nye medlemmer ellers intet nyt. 

 

Dansk-Syrisk forening fortæller, at de er involveret i mange tværgående aktiviteter bl.a. 

med Røde Kors, Frivilligcentret og Dansk Flygtningehjælp. Der er planlagt 

fællesspisning d. 24. eller 25. september. 

 

Cobalt giver udtryk for, at de er glade for at være på Kulturcenter Mariehøj. 

 

Nærum Lokalteater er glade for at være på Kulturcenter Mariehøj. Nærum Lokalteater 

medvirker til at fejre 300 års året for Dansk Teater. Der er nogle udfordringer med at 
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benytte lille scene i cafeens åbningstid. Helle Lehrmann foranlediger en afdækning af 

problemstillingen og søger at koordinere en løsning mellem forening og forpagter. 

 

Holte Bridgeklub er ved at etablere samarbejder med andre Bridgeklubber i området. 

 

Vedbæk Garden har stor fremgang af medlemmer og er meget glade for at være på 

Kulturcenter Mariehøj.  Som noget nyt, er der etableret en ny koncert samspilsform. 

Vedbækgarden har ca. 40-50 arrangementer om året. 

 

Musik- og Billedskolen, elevtallet ser godt ud og der er i den kommende tid fokus på 

skolesamarbejdet. 

 

UIR har samarbejde med Frivilligcentret omkring Golden Days omkring temaet 

”Diversitet i køn”. Der afholdes trivselstopmøde og der er gang i musikproduktionen. 

 

7. Høring af brugerrådet vedr. parkering i forbindelse med anlæggelse af 6 nye 

paddelbaner (nyt punkt) 

 

Parkering på Kulturcenter Mariehøj 

Rudersdal Padel Klub har ansøgt om anlæggelse af 6 udendørs padelbaner i 

Holtegårdsparken med tilhørende cykelparkering. På hver af de 6 padelbaner kan der 

være 4 spillere, således i alt op til 24 samtidige spillere på banerne. 

 

Padelbanerne forventes anvendt alle ugens dage, men da spillet foregår udendørs, vil 

der primært blive spillet på banerne i perioden fra april til oktober. 

 

Foreningen forventer, at ca. halvdelen af deres medlemmer vil være børn under 18 år og 

det er i afklaringen til projektet forudsat, at foreningens medlemmer ,  som kommer i bil, 

kan anvende parkeringspladserne ved Kulturcenter Mariehøj. 

 

 

Anvendelse af parkeringspladser 

Det er administrationens vurdering, at belægningen på Kulturcenter Mariehøjs 202 

parkeringspladserne i dag er nogenlunde som følger: 

 

• Fra september til og med maj er der belægning på ca. 80% af parkeringspladserne   
fra tirsdag-torsdag, mens mandage og fredage ligger på ca. 60%.  
I weekender anvendes der ca. 25% af pladserne. 

• I juni ca. 45% samt i juli og august anvendes ca. 25% af pladserne.  
I weekender i sommermånederne anvendes der ca. 15% af pladserne. 

 

Dette indebærer, at der aktuelt er ca. 44 -170 ledige parkeringspladser dagligt. 

 

Dertil skal det noteres, at det planlægges at Kultursekretariatet flytter til rådhuset, 

hvorved der frigøres ca. 15 parkeringspladser dagligt og at der skal åbne en ny 

børnehave på Kulturcenter Mariehøj, hvorfor der forventeligt vil opstå behov for 
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anvendelse af et mindre endnu ukendt antal parkeringspladser til personalet i 

dagtimerne. 

 

Brugerrådet anmodes om at komme med en udtalelse til Rudersdal Padel Klubs ønske 

om, at anvende parkeringspladserne på Kulturcenter Mariehøj til bilparkering. 

 

./. Vedlagt forslag til placering af paddelbaner 

 

Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

 

 

8. Opfølgning og status på punkter fra sidste møde: 

• Status på Dansk Kennel Klub’s (Nærum hundeklub) ønske om container på 

hundebanen.  

 

Placeringen er godkendt af Byplan. Nærum Hundeklub står selv for etablering. 

 

• Status på 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 – Der er mange borde til rådighed 

- Marielunden foran Kulturcenter Mariehøj 

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

 

Punktet blev drøftet, for at få en nærmere præcisering af, hvor der er behov for 

borde/bænke på området. Det aftaltes, at vente med at etablere noget før efter 

omrokeringen på Kulturcenter Mariehøj og så tage behovet op igen. 

 

 

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

v/ chef- og aktivitetskonsulent Helle Lehrmann. 

-     Der er udgivet et nyt turismemagasin som blev omdelt. 

- Der foregår en del arrangementer på Kulturcenter Mariehøj som en del af Golden 

Days. 

- Udsmykning med kunst i caféområdet kontakt Katrine Thygesen mail:  

katt@rudersdal.dk såfremt i har interesse i at udstille. 

- Frivilligfest 30.09.22 

- Salsaarrangement 

- Lauritz.com auktioner, mulighed for vurdering 

- Opera Nordsjælland i uge 42 

- Cirkus Baldoni 

- Børneteater 

- Nytårskoncert 

- Modeljernbanearrangement. 

 

Lille scene kan benyttes af alle. Kontakt serviceteamet for koordinering. 

mailto:katt@rudersdal.dk
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./. Mulighed for at gøre opmærksom på jeres arrangementer på Kulturcenter Mariehøj, 

vedlægges som bilag. 

10. Kulturcenter Mariehøjs drift v/Jesper Hagbo 

Indvendig vedligeholdelser over sommeren: 

- Trappe til malersalen og toilet er blevet malet. 

- Der bliver i september opsat en automatisk dør i gangen mellem Richard Mortensen 

og caféområdet, for at undgå kraftig træk gennem gangene. 

 

Der er etableret bump og spejl som fartregulering og øget sikkerhed for gående, ved 

vejen op mod skoven. 

 

Jesper henstiller til at man sorterer sit affald og lader være med at overfylde containerne, 

da de så ikke bliver tømt af renovationsfirmaet. Der står flere affaldsstationer på området 

som kan benyttes. 

 

Maleraffald og batterier SKAL afleveres til serviceteamet. 

 

 

11. Eventuelt. 

Intet at bemærke. 
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