Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 29 – Gradvis
genåbning af Danmark
Kære foreninger
Regeringen har på pressemøde den 24. februar 2021 meddelt at der 1. marts
påbegyndes en gradvis genåbning af Danmark. Det indbefatter en åbning af udendørs
idræts- og foreningsaktiviteter.
Fra 1. marts 2021 hæver Regeringen forsamlingsforbuddet fra 5 til 25 personer. Dette
gælder kun for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Det gør det
muligt for idrætsforeninger, spejdere mv. at starte aktiviteter op udendørs.
Muligheden for udendørs træning/aktivitet gælder også for indendørsforeninger, der
ønsker at gennemføre (og kan gennemføre) deres aktivitet i det fri.
Der er ikke krav om en corona-test før deltagelse i en udendørs idræts- og
foreningsaktivitet i organiseret regi.
Vær opmærksom på, at Regeringen i samråd med Sundhedsmyndighederne vurderer,
at det fortsat er nødvendigt med fastholdelse af en række restriktioner for at begrænse
smittespredningen. Der er derfor stadig ikke åbnet for idræts- og foreningsaktiviteter
indendørs.
Disse idrætsfaciliteter åbnes med jeres hjælp
I Ballerup Idrætsby og Måløv Idrætspark er der fra 1. marts 2021 åbent for de
udendørs kunstgræsbaner til fodboldklubberne. Herudover vil Ballerup Idrætsby
ekstraordinært ordne og optegne en grusbane til fodbold bag Topdanmark Hallen.
Græs-fodboldbanerne er endnu ikke åbne for brug. Vi håber (afhængig af vejret), at
kunne åbne græs-fodboldbaner for fodbold omkring påske.
Til foreninger, der normalt dyrker deres aktiviteter indendørs opmærkes en 20 x 20 m
græsfirkant på arealet ved East Kilbride Badet, samt en mindre græsfirkant inden for
porten ved Måløv Idrætspark. Herudover er grus-arealet ved Topdanmark Hallen (den
gamle petanquebane) tilgængelig.
Desuden åbnes beachvolley-banerne ved East Kilbride Badet samt atletikstadion.
I er meget velkomne til at benytte alle Ballerup Kommunes almindelige uderum, parker
o.l. til jeres foreningsaktivitet. I har mulighed for at hente inspiration på Ballerup
Kommunes hjemmeside: https://ballerup.dk/din-fritid/ud-i-det-fri
Mangler I inspiration til et sted at træne udendørs, vil vi gerne hjælpe. Kontakt os på
kultur@balk.dk.
Præmissen for benyttelse af uderum
I forbindelse med benyttelsen af de uderum, der er indrettet til særlige sportsgrene,
som eksempelvis beachvolley, vil vi bede om jeres hjælp til selv at koordinere
benyttelsen indbyrdes mellem de foreninger, der dyrker den pågældende sportsgren og
hermed selv varetage fordelingen/benyttelsen af disse udendørs områder. Det er en
helt afgørende præmis for, at I kan komme i gang så hurtigt som overhovedet muligt.

For at hjælpe vagten: Giv os gerne besked
Det er en stor og vigtig hjælp, at når I ved, hvor og hvornår I træner/har aktivitet, at I
melder dette på kultur@balk.dk. Så kan vi give kommunes vagtkorps besked, så de er
orienteret om, hvem der er i området, på hvilket tidspunkt, og at I gerne må være op til
25 personer - i modsætning til øvrige grupper, hvor forsamlingsforbuddet på 5 personer
fortsat er gældende.
Åbning af toiletter
Følgende toiletter åbnes fra 1. marts 2021 og kan benyttes i forbindelse med jeres
foreningsaktivitet:
Ved Ballerup Idrætsby:
 Toiletter i omklædningsrum 11 og 15
 Toiletter i gavlen af den gamle Fridræt
 Handicaptoilettet i langbygningen ud for TopDanmark Hallen
Ved Måløv Idrætspark:
 Toilettet i langbygningen ved Måløv Boldklub
Det er vigtigt, at I informerer jeres medlemmer om, at toiletterne kun er åbne
til korte ophold jf. Kulturministeriets retningslinjer.
Klubhuse, omklædningsrum og badefaciliteter er lukket. Her afventer vi, at
Kulturministeriet ændrer deres retningslinjer, før vi kan åbne igen.
Adgang til materialerum
Foreninger kan få adgang til materialerum/depotrum på ellers aflukkede faciliteter. For
at I kan få adgang, kræver dette dog. jf. Kulturministeriets retningslinjer, at jeres
materialerum ikke er placeret sådan, at I samtidig får adgang til forenings-, klub- og
træningsfaciliteter. Er jeres depotrum placeret sådan, at det er muligt at overholde
Kulturministeriets anvisninger, og ønsker I at få adgang til disse, så kontakt os. Send
venligst navn og fødselsdato på den/de trænere, der skal have adgang til jeres
depotrum til kultur@balk.dk.
Hvis jeres depotrum er placeret således, at denne løsning ikke er mulig, kan vi fra uge
9 give jer kortvarigt adgang til at afhente jeres udstyr, og at I herefter opbevarer jeres
udstyr privat, indtil Kulturministeriet igen giver os mulighed for at give jer fuld adgang.
Hvis I ønsker at flytte jeres udstyr så kontakt os på kultur@balk.dk for at aftale tid for
afhentning. Skriv gerne et par dato- og tidsforslag i henvendelsen.
Reglen om 25 personer
Når I dyrker jeres udendørs idræts- og foreningsaktivitet, må I maksimalt være 25
personer (i alle øvrige sammenhænge gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer
fortsat). Det betyder følgende:


Når der maksimalt må befinde sig 25 personer til en udendørs træning eller
kamp, så gælder det både børn, voksne og alle tilstedeværende. Dvs. både
udøvere, trænere, dommere og eventuelle tilskuere eller forældre m.v. tæller
med i de 25 personer.



Som det har været tidligere, må man gerne arrangere træning og
foreningsaktiviteter for flere grupper på det samme idrætsanlæg/uderum
samtidig. I skal blot sikre jer, at hver gruppe er på maks. 25 personer inkl.
træner/leder. Der skal være afstand mellem grupperne, og træningszonerne skal
tydeligt afgrænses af en tydelig markering, eksempelvis kegler, toppe, snore,
kridt etc.



I forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter for børn, skal der altid være en
træner eller en ansvarlig voksen tilstede. Husk, at vedkommende også tæller
med i det samlede antal på maksimalt 25 personer.



En træner må kun stå for aktiviteter for sin egen gruppe på i alt 25 personer.
Hvis flere grupper er til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun
have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne.

Foreningernes ansvar
Det er foreningens ansvar, at aktiviteterne overholder alle retningslinjer på området. Vi
beder jer om at holde jer orienteret på Kulturministeriets hjemmeside (kum.dk), samt
holder jer orienteret i jeres hovedforbund i forhold til deres anbefalinger på området.
Herudover er der tidligere udmeldte anbefalinger og generelle retningslinjer fra
myndighederne, som vi henstiller til, at I overholder:







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.
Hold afstand på minimum 2 meter til andre personer.
Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, skal aktiviteterne tilrettelægges
derefter.
Vær særlig opmærksom på håndhygiejne.
Hold dig hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19.

Her er der fortsat lukket
For at bevare epidemikontrollen i Danmark er følgende fortsat gældende:


Der er lukket for adgang til indendørs idræts- og foreningsfaciliteterne (bemærk
at godkendte professionelle idrætsudøvere er undtaget forbuddet).



Forsamlingsforbuddet er på 5 personer (dog ikke ved udøvelse af organiseret
idræts- og foreningsaktiviteter udendørs, hvor man må være op til 25 personer)



Der er lukket for adgang til alle indendørs kulturinstitutioner. Dog har Ballerup
Bibliotek åbent for afhentning af bestilte materialer og aflevering. Læs mere på
https://bib.ballerup.dk/

Disse restriktioner er foreløbigt forlænget frem til 5. april 2021.
Vi afventer stadig Kulturministeriet

Kulturministeriet har endnu ikke udstedt ny bekendtgørelse eller udarbejdet nye
retningslinjer. Hvis der kommer yderligere relevante oplysninger eller ændringer, vil der
blive udsendt nyhedsbrev om dette.
COVID-19 Kulturpulje
Dansk Folkeoplysnings Samråd administrerer en kulturpulje for Kulturministeriet. Puljen
er etableret i forbindelse med COVID-19 for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale
foreninger og organiseringer, der hører til under det amatørkulturelle og det frivillige
kulturelle område.
Puljen er genåbnet for ansøgninger, og har ansøgningsfrist mandag den 15. marts.
Puljen kan søges til at dække udgifter og tab i forbindelse med COVID-19 i perioden
den 11. marts 2020 - 28. februar 2021.
Læs mere og ansøg puljen: https://www.dfs.dk/medlem/puljer/covid-19-kulturpulje/

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

