
Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 9 –FASE 3 AF 
GENÅBNINGEN AF DANMARK
Kære foreninger, 

Så er der endelig lys for enden af tunellen. Den 6. juni 2020 har regeringen og alle partier i Folketinget 
indgået en aftale om yderligere genåbning inden for idrætten og foreningslivet i Danmark. Det sker som 
en del af den såkaldte fase 3 i genåbningen. 

Af aftalen fremgår det bl.a., at partierne er enige om at genåbne indendørs idræts- og foreningsliv, som 
ikke allerede er omfattet af åbning, samt at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og 
fritidsaktiviteter, herunder svømmehaller og træningscentre. 

Lige nu er vi i gang med at gøre os klogere på de centrale retningslinjer, der er blevet gjort tilgængelige 
her til morgen den 8. juni 2020. Således for at sikre at vi kan imødegå de ekstraordinære krav, der er til 
eksempelvis rengøring, inden vi genåbner lokalerne. 

Vi skal gøre opmærksom på at en del af vores indendørs idrætsfaciliteter i øjeblikket og frem til 
skolesommerferien benyttes af kommunens skoler til undervisning, for at de kan overholde 
retningslinjerne for sundhedsmyndighederne om afstand mellem eleverne. 

Således benyttes Måløvhallerne, Østerhøjhallen, Gammel Hal på Skovlunde Skole afd. Rosenlund, 
Højagerhallen og underetagen på Brydegården til undervisning og kan derfor ikke blive åbnet i juni 
måned for foreningsbrugere. 

Hertil kommer, at svømmesalene på Baltorpskolen afd. Rugvænget Skole og Skovlunde Skole afd. 
Lundebjerg ikke kan benyttes pga. renovering. 

Vi vender tilbage med et nyt nyhedsbrev lige så snart, vi er klar til at åbne de øvrige faciliteter op. 

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


