
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 38 – Genåbning 21. 
maj 2021 
   
Kære foreningerSå er der godt nyt! Regeringspartierne har 18. maj indgået en aftale om næste 

genåbningsfase, der som bekendt påbegyndes 21. maj 2021.  

 

Af aftalen fremgår det, at resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om 

coronapas.  

 

Ligesom de øvrige genåbninger forventer vi, at der går et par arbejdsdage før Kulturministeriet 

offentliggør de opdaterede retningslinjer. Derefter ajourfører Kulturministeriet deres Q&A, som uddyber 

retningslinjerne på området. Vi anbefaler derfor fortsat, at I holder jer orienteret om den kommende 

genåbning på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk samt hos jeres hovedforbund.  

 

Vi følger også op med et nyhedsbrev, når de nye retningslinjer er blevet uddybet.  

 

Følgende genåbner 21. maj 

Af aftalen fremgår det, at resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om 

coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, 

herunder lokaler der anvendes til foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse.  

 

Derudover åbner musik- og kulturskolerne for personer over 18 år. Der genåbnes endvidere for 

sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler og grundkurser på 

kunstområdet, der tidligere er genåbnet, men hvor genåbningen ikke har omfattet sangaktiviteter.  

 

Endvidere genåbner aftenskoler.  

 

Sådan får I adgang fra på fredag 

Alle nøglebrikker er allerede aktiveret og den del af foreningslivet, der genåbner 21. maj har igen 

adgang til deres foreningslokale fra denne dato.  

 

Coronapas 

Kravet om coronapas omfatter alle indendørs foreningsaktiviteter for alle fra 18 år og op. Det gælder 

også udendørsidrætten, hvis aktiviteten foregår indendørs eksempelvis ved mødeaktivitet og lignende. 

Alle udendørs foreningsaktiviteter er fortsat ikke omfattet af kravet om coronapas.  

 

Aftalepartierne er blevet enige om, at kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at 

kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af 

alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af 

den daglige stikprøvekontrol placeres hos den, der har rådighed over lokalet. Hvordan dette konkret skal 

håndteres, forventer vi vil fremgå af de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, som endnu ikke 

er offentliggjort.  

 

Herudover bliver reglerne for gyldig dokumentation lempet, så man som udgangspunkt 14 dage efter 

første vaccinationsstik kan anvende dokumentation herfor som coronapas. Sundhedsmyndighederne 

fastlægger den konkrete tidsperiode. Det første stik vil dog kun være gyldigt som coronapas i en 

nærmere afgrænset periode for at understøtte, at vaccinationsforløbet færdiggøres med andet stik som 

anbefalet. Dette forventer vi også bliver uddybet inden for et par dage.  

 

http://www.kum.dk/


 

 

Forsamlingsforbud 

Den 21. maj hæves det indendørs forsamlingsforbud fra 25 personer til 50 personer, og det udendørs 

forsamlingsforbud hæves fra 75 personer til 100 personer. 

 

Kontaktsport 

Den nye aftale nævner ikke kontaktsport og den regel, der blev indført ved genåbningen 6. maj om, at 

de 18-69-årige ikke må dyrke indendørs kontaktsport. Til vi hører andet, kan denne aldersgruppe derfor 

fortsat kun dyrke træning uden kontakt indendørs i alle idrætsgrene.  

 

Husk at benytte mundbind 

Husk at alle over 12 år skal benytte mundbind indendørs i hallen, foreningslokalet mv. Mundbindet skal 

benyttes, når I transporterer jer indendørs til og fra jeres foreningsaktivitet. Idrætsaktiviteter begynder i 

forbindelse med omklædningen, hvor mundbindet kan fjernes 

 

Omklædningsrum og bad 

Indendørs- og udendørsidrætten har igen adgang til omklædningsfaciliteter og bad. Da udendørsidræt 

for voksne ikke er omfattet af kravet om coronapas, som det er tilfældet for indendørsidræt for alle over 

18 år, er det dog fortsat vores anbefaling, at I råder jeres medlemmer til at komme omklædte og bade 

derhjemme.   

 
Testcentre  
De nye åbningstider i testcentrene i Skovlunde Kulturhus og i Måløv Ny Hal træder i kraft 25. maj.  
 
De nye åbningstider er som følger:  
 

Teststed i Skovlunde Kulturhus: 

 

Mandag kl. 15.30-21.15 

Onsdag kl. 8.00-13.45 

Torsdag kl. 8.00-13.45 

Lørdag kl. 15.30-21.15 

 

Teststed i Måløv Ny Hal: 

Tirsdag kl. 15.30-21.15 

Fredag kl. 8.00-13.45 

Søndag kl. 8.00-13.45 
 
Hvis jeres foreningsaktivitet bliver berørt af disse ændringer, og vi ikke allerede er i dialog med jer, så 
kontakt os på kultur@balk.dk. 
 

Fem puljer til genstart af foreningslivet åbner snart 

Onsdag den 19. maj kl. 15 åbner Kulturministeriet for ansøgninger til fem genstartspuljer på i alt 37,5 

mio. kr. til kultur- og idrætslivet. Genstartspuljerne skal understøtte genåbningen af kultur- og 

idrætslivet gennem aktiviteter og udvikling af nye formater i det offentlige rum. Ansøgninger til puljerne 

behandles i den rækkefølge, de modtages, og der lukkes for ansøgninger, når alle midler er uddelt.  

 

Læs mere: https://slks.dk/nyheder/2021/tilskud/covid-19-fem-puljer-til-genstart-af-kultur-og-idraetsliv-

aabner-snart/ 
 
Har I spørgsmål? 
Husk at I er altid velkomne til at sende os en mail på kultur@balk.dk, hvis I har spørgsmål omkring 
COVID-19.  

 
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 
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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 

 


