
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 40 – Aftale om 
udfasning af restriktioner 
  Kære foreninger,  
 
Regeringen og en række aftalepartier er 10. juni 2021 blevet enige om en plan for udfasning af alle 
restriktioner, indført som led i håndteringen af COVID-19. Udfasningen kommer til at ske gradvist i den 
kommende tid, og alle restriktioner vil være udfaset den 1. september 2021 (bortset fra i nattelivet samt 
ved større arrangementer).  
 
Læs den fulde aftale her: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-
om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf’ 
 
Krav om coronapas 
Allerede fra 14. juni 2021 ophæves kravet om coronapas jf. aftalen for ”Biblioteker, arkiver mv. Fritids- 
og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder Folkeuniversitetet og aftenskoler”. 
 
I det organiserede foreningsliv omfatter kravet om coronapas (fra mandag den 14. juni) således blot 
personer fra 18 år, der deltager i indendørs idrætsaktiviteter. For alle øvrige foreningsaktiviteter er 
kravet ophævet.  
 
I retningslinjerne for det indendørs idræts- og foreningsliv er forudsætningen for tjek af coronapas i 
forbindelse med foreningsaktiviteter beskrevet således:  
 
”I lokaler, hvor der udøves aktiviteter [nu kun idrætsaktiviteter], organiseret af foreninger kan kontrol af 
coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle 
de tilstedeværende besøgende mv. på 18 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen 
foretages.”  
 
I regeringsaftalen fremgår det endvidere, at der er enighed om, at der skal indføres en 
dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Ordningen skal 
implementeres hurtigst muligt i juni måned for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for både de 
undtagne borgere samt for erhvervs- og kulturliv.  
 
Fra 1. august 2021 ophæves kravet om coronapas for idrætsaktiviteter.  
 
Brug af mundbind 
Krav om mundbind/visir ophæves mandag den 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den kollektive 
transport mv., når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september 2021. 
 
På mandag begynder kommunens ejendomsafdeling at fjerne alle mundbindsskilte fra kommunens 
faciliteter. Støder I på mundbindsskilte efter denne dato, må I meget gerne give os et praj på 
kultur@balk.dk, så vi kan få dem fjernet.  
 
M2-reglen 
Fra 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 m2 per person mod de nuværende 4 m2 i forenings- og 
idrætslokaler, omklædningsrum mv. I lokaler, hvor brugerne i det væsentlige sidder ned (eksempelvis 
ved mødeaktiviteter) ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger allerede den 15. juli. 
 
Af aftalen fremgår det endvidere at arealkravet ophæves 1. september 2021. Ophævelsen af det 
generelle arealkrav skal ses i sammenhæng med, at Sundhedsstyrelsen har oplyst, at styrelsen 
forventer at fjerne den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem personer i forbindelse med en 
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fremtidig revision af retningslinjerne COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, som er planlagt til 
medio august 2021. 
 
Forsamlingsforbud 
Jf. ”Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021” er forsamlingsforbuddet pr. 11. juni 100 
personer indendørs. Det forhøjes den 1. juli til 250.  
Forsamlingsforbuddet ophæves den 11. juni udendørs. Der er fortsat særlige retningslinjer omkring 
forsamlinger i forbindelse med arrangementer mv.    
 
Restriktioner kan blive genindført eller udfasning kan udskydes 
Aftalepartierne er enige om, at hvis epidemien mod forventning udvikler sig i en bekymrende retning 
med markante stigninger i smitten med væsentlig konsekvens for sygehusvæsenet eller ved en hurtig 
udbredelse af nye bekymrende virusvarianter, som ikke kan inddæmmes via lokale tiltag, kan det blive 
nødvendigt at udskyde udfasningen af eller genindførte restriktioner mv. 
 
Har I spørgsmål? 
Overholdelse af retningslinjerne er foreningens ansvar, men har I spørgsmål, er I altid velkomne til at 
kontakte os på kultur@balk.dk. Husk også at holde jer orienteret via jeres eget hovedforbund samt via 
Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk. 
 
Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur 
Jens Overgaard, kulturchef 
Tlf. 2535 3747 
 
Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet, personaleadministration i centeret og 
de decentrale institutioner, der hører ind under centeret 
Tlf. 2170 3435  
 
Peter Bøgelund, idræts- og fritidsinspektør 
Tlf. 2069 1361 
 
Anne Rasmussen, kulturkonsulent 
Tlf. 7230 9535 
 
Gry Andersen, foreningsgodkendelser og – vedtægter, -tilskud, -regnskaber, -beretninger, -
børneattester og webredaktør 
Tlf. 2913 7735  
 
Tina Eckhaus, anvisning af foreningslokaler/nøglelokaler, faglokaler, idrætslokaler mv./udlejning af 
selskabslokaler/nøglebrik-administration.  
Tlf.  4477 3004 
 
Michael Hansen, frivillighedsområdet.  
Tlf. 2522 8178 
 
Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/ 
aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske Mestre/foreningernes nytårskure 
Tlf. 2913 5587 
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