
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 41 – Retningslinjer 
for sommerferieaktiviteter 
  Kære foreninger 
 
Retningslinjerne for dette års sommerferieaktiviteter herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. 
med indendørs aktiviteter er blevet offentliggjort. De er vedhæftet mailen.  
 
I retningslinjerne fremgår blandt andet, hvordan sommerferieaktiviteter skal organiseres samt en række 
gode råd for at undgå smitte og opmærksomhedspunkter i forhold til smittespredning. 
 
Bemærk, at der er indført krav om coronapas for personer over 15 år i forbindelse med 
sommerferieaktiviteter, som foregår indendørs med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud. 
Coronapasset skal være gyldigt under hele perioden for de pågældende lejre, stævner mv. Baggrunden 
for at indføre krav om coronapas skal ses i lyset af at børn og unge i ferieperioden ikke testes. 
 
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.  
 
Nye retningslinjer for nære kontakter 
Til orientering har Sundhedsstyrelsen desuden offentliggjort en opdateret version af retningslinjer for 
opsporing og håndtering af nære kontakter, som kan findes her: Ikke mere selvisolation til vaccinerede 
og tidligere smittede - Sundhedsstyrelsen 
 
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 
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Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/ 
aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske Mestre/foreningernes nytårskure 
Tlf. 2913 5587 


