
Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 8 – 
Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og 
andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter 
indendørs (udvidet fase 2)
Kære foreninger 

Onsdag den 27. maj har Kulturministeriet udsendt nye retningslinjer for genåbning af Danmark i 
forbindelse med udvidelsen af fase 2. Her indgår en åbning af det indendørs foreningsliv og andre 
folkeoplysende og kulturelle indendørsaktiviteter samt kulturhuse. 

Det betyder at Ungdomskulturhuset Vognporten genåbner 29. maj 2020. 

Af Kulturministeriets retningslinjerne fremgår det, at genåbningen ikke indbefatter: 

”Lokaler, der anvendes til idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter 
som eksempelvis yoga, dart og tankesport. Heller ikke selvom aktiviteterne forestås af foreninger og 
institutioner, der må åbne for andre dele af deres aktivitet.” 

Med tankesport menes eksempelvis skak, bridge, backgammon mv. 

Forudsætningen for at lokalerne kan genåbnes, er at Kulturministeriets retningslinjer overholdes. 
Således for at sikre at smittespredningen begrænses mest muligt. Kulturministeriets retningslinjer 
indeholder en række krav om hygiejne og afstand. Herudover understreges det at foreningsaktiviteterne 
som hovedregel er omfattet af det gældende forsamlingsforbud på max. 10 personer. Kulturministeriets 
retningslinjer indeholder også en række særlige anvisninger i forhold til amatørteater, amatørorkestre, 
musikalsk sammenspil (bands) og korsang.

I Ballerup Kommune vil lokaler, der huser foreninger og som ikke benyttes til idrætsaktiviteter, gradvist 
blive genåbnet når niveauet for rengøring og hygiejne for lokalerne er på plads. Aftenskolerne vil få 
direkte besked om, hvilke lokaler der kan benyttes til aftenskoleundervisning, jf. mail af 25. maj. Øvrige 
foreninger kan henvende sig til kultur@balk.dk med en beskrivelse af deres nuværende lokalebehov og 
aktivitet (som skal imødegå retningslinjerne fra Kulturministeriet), og vil således få besked, når der igen 
er adgang til lokalet.   

Retningslinjerne fra Kulturministeriet er vedhæftet. Det er bestyrelsens ansvar at retningslinjerne 
overholdes. Følges retningslinjerne ikke, får pågældende forening en henstilling. Konstateres gentagne 
brud af retningslinjerne i et foreningslokale, lukkes foreningens adgang til lokalet.

Denne mail er udsendt til alle foreninger m.fl. der har adgang til at benytte lokaler og andre faciliteter i 
Ballerup Kommune.

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

mailto:kultur@balk.dk


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


