Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 51 – Godt nytår og
velkommen tilbage
Kære foreninger,
Rigtig godt nytår!

De indendørs foreningsaktiviteter åbner igen den 5. januar
2022.
Det udendørs foreningsliv er åbent.
Bemærk dog at jf. Regeringens restriktioner må følgende lokaler/aktiviteter først åbne 17.
januar 2022:






Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger,
storskærmsarrangementer og lignende.
Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer,
museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som
tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
Selskabslokaler

Således er kulturaktiviteter, der indebærer at offentligheden forsamles fortsat lukkede.
Undtaget for dette forbud er den almindelige biblioteksdrift (ind- og udlån af bøger), musik- og
kulturskoler, arkiver og svømmehaller samt almindelige medlemsbaserede foreningsaktiviteter (dog ikke
aftenskoler, daghøjskoler mv. – hvor alle aktiviteter er lukket jf. ovenstående).
Adgang til foreningslokalerne i Skovlunde Kulturhus og på Posthuset fra 5. januar
Foreningslokalerne i Skovlunde Kulturhus åbner igen 5. januar.
Ligeledes er der igen åbent for foreningsaktiviteter på Posthuset på 1. sal fra samme dato. I skal benytte
bagdøren for at komme ind i jeres lokaler. I må kun opholde jer på 1. sal, da testcentret fortsat kører
med en udvidet kapacitet i underetagen.
Bemærk; Posthuset er lukket for offentligheden frem til og med den 16. januar 2022, da det også er et
kulturhus.
Krav om mundbind omfatter også foreningslokaler, haller mv.
Der er indført krav om brug af mundbind eller visir for besøgende mv. på 12 år og derover i lokaler på
kulturområdet, som ikke pt. er omfattet af kravet om nedlukning jf. ovenstående (og således på
biblioteket, i svømmehallen mv.), herunder også i foreningslokaler, haller mv.
Kravet om mundbind eller visir er ikke gældende, når brugeren sidder ned.
Der skal benyttes mundbind, når man bevæger sig fra indgangen af faciliteten til omklædning og fra
omklædning til aktiviteten.
Kravet er foreløbigt gældende frem til og med den 16. januar 2022.
Særligt for svømmehallen
Ud over kravet om mundbind gælder et krav om forevisning af coronapas i East Killbride Badet. Kravet
om coronapas i svømmehaller gælder dog ikke, når det sker som led i forenings-, undervisnings- eller
uddannelsesaktiviteter.

Anbefalinger omkring børne- og ungeidræt
DIF anbefaler følgende i forhold til børne- og ungeidrætten:



Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen
gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.



Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.



Hold afstand
Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen
gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter
mv.



Opdel aktiviteterne i mindre grupper
Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold,
anbefales dette.

Har I spørgsmål?
I Center for Skoler, Institutioner og Kultur holder vi os naturligvis løbende orienteret om udviklingen
omkring COVID-19. Vi arbejder så hurtigt vi kan og sender selvfølgelig løbende relevant information ud.
Hvis I har spørgsmål, er I også altid velkomne til at kontakte os via kultur@balk.dk.
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

