Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 48 – I må fortsat
gerne dyrke jeres foreningsaktiviteter
Kære foreninger,
Selvom corona-smitten fortsat raser og børnene sendes tidligere på juleferie, så har Regeringen ikke på
nuværende tidspunkt indført yderligere restriktioner i forhold til foreningslivet, end de restriktioner vi har
oplistet i de seneste nyhedsbreve:


Begrænsning af antallet af stående publikummer ved kulturarrangementer
Der må maksimalt være 50 stående publikummer til stede samtidig i lokaler, hvor der afvikles
koncerter, forestillinger, forevisninger eller tilsvarende (gælder ikke idrætsarrangementer).
Forbuddet vil gælde hen over jul og nytår og foreløbigt frem til 7. januar 2022.



Kravet om coronapas
Krav om coronapas på kultur- og fritidsområdet (beskrevet i nyhedsbrev nr. 46) ved adgang til
lokaler med over 100 tilskuere/deltagere og lokaliteter med over 1.000 tilskuere.
Forbuddet vil gælde hen over jul og nytår og foreløbigt frem til 7. januar 2022.

I kan med andre ord gennemføre jeres aktivitet, blot I overholder ovenstående.
Vi følger selvfølgelig situationen nøje og giver jer besked, hvis/når situationen ændrer sig.
Desværre går det stærkt med smitteudviklingen i øjeblikket, men som udgangspunk kan alle foreninger
(der ikke har fået besked/aflysninger pga. renovering af lokaler jf. nedenstående liste) forsætte
træning/aktiviteter i kommunens lokaler frem til 22. december 2021 og starte op igen 3. januar 2022.
Lukkede faciliteter for foreningsaktiviteter i perioden 20. december 2021 - 3. januar 2022
FACILITET

Dato til/fra

Opgavens art

Grantoftehallen

20/12 - 3/1

Udskiftning af el-tavler

UCC Hallen

20/12 - 3/1

Udskiftning af belysning

Grantofteskolen

20/12 -3/1

Udskiftning af el-tavler

Østerhøjskolen

20/12 -3/1

Ny belysning i klasselokaler

Østerhøjskolen

20/12 -3/1

Nye brugsvandsrør

Måløv Skole

20/12 -3/1

Ny belysning i klasselokaler

Egebjergskolen

20/12 -3/1

Ny belysning i klasselokaler

Skovlunde Kulturhus

Opstart uge 48 - ultimo jan ´22

Etablering af nyt ABA-anlæg

Børnehuset Lilletoften

29/11 - 3/1

Nyt produktionskøkken

Børnehuset Kærlodden

27/11 - 3/1

Nye depoter ved køkken

Børnehuset Himmel & Hav

17/12 - 3/1

Rep. af lysninger.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I altid velkomne til at kontakte os på kultur@balk.dk.
Husk, at vi holder juleferie fra 23. december til 3. januar 2022.

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

