Kære foreninger,

09.05.2020

I regeringens aftale om 2. fase af en kontrolleret genåbning af Danmark indgår en
åbning af udendørs forenings- og idrætsaktiviteter.
Det betyder, at I fra i morgen mandag den 11. maj igen har adgang til jeres
udendørs faciliteter.

Det er foreningens ansvar

Det er foreningens ansvar, at aktiviteterne overholder alle sundhedsmyndighedernes
retningslinjer. Det betyder blandt andet, at I skal sikre at følgende restriktioner bliver
overholdt:
•
•
•
•
•
•

Man må fortsat ikke forsamles mere end 10 personer
Man skal holde afstand på minimum 2 meter til andre personer
Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne
Man skal hoste og nyse i albuen
Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer på COVID-19
Hvis der bruges rekvisitter til idrætsudøvelsen, skal disse helst være personlige.
Alternativt skal der være særligt fokus på rengøring af fælles kontaktflader,
hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit

For at I kan gennemgøre jeres aktivitet, så den overholder retningslinjerne, er det
vigtigt, at I orienterer jer hos jeres hovedforbund i forhold til deres anbefalinger på
området.

Åbning af klubhuse

Med hensyn til åbning af klubhusene henviser vi til politiets seneste anbefalinger:
”Det er lovligt for tilknyttede klubhuse, herunder toiletter mv., til sports- og
fritidsklubber, at holde åbent, forudsat at der ikke udøves sports- og fritidsaktiviteter i
disse lokaler. Det er imidlertid Rigspolitiets vurdering, at badning og omklædning
betragtes som en del af sports- og fritidsaktiviteterne, og omklædnings- og
badefaciliteter skal derfor holdes lukkede.
Der må ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i
eller ved et klubhus mv., hvor der er flere end 10 personer til stede.
Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder
ved faciliteter tilknyttet en sports- og fritidsaktivitet, uden at dette er et arrangement,
begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet,
såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
Politiet opfordrer kraftigt alle til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om
hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.”

Vi følger denne anvisning og åbner derfor klubhuse tilknyttet de nu tilladte udendørs
idræts- og fritidsaktiviteter fra i morgen mandag den 11. maj.
I den sammenhæng bemærker vi dog, at politiet også skriver:
”Det bemærkes, at flere idrætsorganisationer opfordrer idrætsklubberne til at holde
deres klubhuse lukket”.
Det er således op til bestyrelsen i foreningen at afgøre, om det er hensigtsmæssigt og
forsvarligt at benytte foreningens klubhus. I bedes informere jeres medlemmer om
jeres afgørelse. Hvis I benytter nøglebrikker til at komme ind i jeres klubhus, vil disse
igen kunne benyttes fra i morgen.
Det er foreningens ansvar at sørge for, at kontaktflader mm. i klubhuset og toiletter
rengøres og anvisning om hygiejne overholdes.
Da badning og omklædning betragtes som en del af sports- og fritidsaktiviteterne, er
omklædnings- og badefaciliteter fortsat lukkede. I bedes derfor informere jeres
medlemmer om, at de skal møde op omklædte, og at der ikke er mulighed for at
komme i bad efter aktiviteten.

Vi følger løbende med

Der sendes løbende nye anvisninger ud og vi holder os naturligvis orienteret om, hvad
der meldes ud. Skulle der komme nye anvisninger, hører I fra os.

Vagten kører fortsat rundt

For at vi i Ballerup Kommune kan hjælpe med at sikre, at alle efterlever
retningslinjerne fra myndighederne, vil kommunens kørende vagtkorps fortsat
rundere og tilse adfærden på idrætsanlæggene og i klubhusene.
Følges retningslinjerne ikke, får pågældende personer en henstilling. Konstateres
gentagne brud af retningslinjerne på et anlæg, lukkes anlægget eller klubhuset.
Pas i mellemtiden godt på hinanden!
Ballerup Kommune
Denne mail er udsendt til alle foreninger m.fl. der har adgang til at benytte lokaler og
andre faciliteter i Ballerup Kommune.

