
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 49 – Nye 

restriktioner er på vej 
Kære foreninger,  

 

Regeringen har her til eftermiddag den 17. december 2021 afholdt pressemøde, hvor der blev redegjort 

for Epidemikommissionens anbefalinger omkring nye restriktioner for at begrænse smitten med COVID-

19. Anbefalingen er blandt andet at lukke en stor del af kulturlivet og det indendørs forenings- og 

fritidsliv ned i foreløbigt 4 uger.  

 

Kommissionen anbefaler blandt andet, at lokaler, der benyttes til følgende, skal holdes lukket i 4 uger:  
 

 Lokaler til menighedsarrangementer, folkeoplysende aktiviteter og idrætsarrangementer, hvor 
der er billetsalg. 

 Lokaler til konferencer og foredrag 

 Spillesteder 

 Teatre 

 Museer 

 Kulturhuse 

 Forsamlingshuse 

 Selskabslokaler 

 Biografer 

 Messer  

 
Det kræver en politisk drøftelse og et flertal i Epidemiudvalget, hvis disse restriktioner skal indføres. Vi 

følger situationen nøje i weekenden og sender et nyhedsbrev ud i næste uge, når vi ved mere om, 
hvorvidt disse restriktioner indføres, hvornår de gælder fra og hvor længe, og hvad det har af betydning 
for jer.  
 
Besluttes ovenstående, vil vi i nyhedsbrevet ligeledes skrive, hvornår der bliver mulighed for at afhente 
rekvisitter el. andet i lokaler.  

 
Vi bemærker i den sammenhæng, at udendørs folkeoplysende aktiviteter - indtil videre - ikke er nævnt. 
Om hvorvidt dette fastholdes og hvad det i givet fald betyder i forhold til adgang til toiletter og 
omklædningsrum i forbindelse med disse aktiviteter er uafklaret pt.  
 
 

Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur 
Jens Overgaard, kulturchef 
Tlf. 2535 3747 
 
Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet  
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, webredaktør 

Tlf. 2913 7735  
 
Tina Eckhaus, anvisning/udlejning af lokaler 
Tlf.  4477 3004 
 
 

 



Michael Hansen, frivillighedsområdet.  
Tlf. 2522 8178 
 

Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/ 
aftenskoler/sommerferieaktiviteter 
Tlf. 2913 5587 

 


