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Nyt fra Kultur og Fritid | Juni 2020

Orientering om fase 3: Genåbning af idræts- og fritidsområdet efter
Regeringens udmelding d. 6. juni

Kære foreninger

Kulturministeriet har den 6. juni meddelt, at fase 3 af genåbningen vil
omfatte indendørs idræts- og fritidsaktiviteter, herunder
svømmehallerne, og vil træde i kraft fra mandag den 8. juni 2020.

Det betyder, at vi snart kan komme i gang med de mange aktiviteter. Vi
må dog forvente, at afviklingen af disse vil blive underlagt �ere krav og
regler end tidligere.  

 

Hvad betyder det for din forening?

Genåbningen sker som led i den kontrollerede og gradvise genåbning af
det danske samfund. Der vil således gælde retningslinjer vedrørende
afstand, hygiejne mv. for alle de idræts- og fritidsaktiviteter, og for de
faciliteter, som nu står til at kunne genåbne.

De nærmere rammer for genåbning af de enkelte aktiviteter skal aftales
i ”sektorpartnerskaberne” på baggrund af retningslinjer fra
sundhedsmyndighederne og under hensyn til den praktiske afvikling af
aktiviteterne.

Furesø Kommune afventer disse retningslinjer, før vi kan koordinere og
prioritere den konkrete genåbning.

Situationen nu
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 I løbet af de sidste 4 uger har vi fået mange aktiviteter i gang på vores
udendørsanlæg, hvor vi har givet foreningerne adgang til opmærkede
felter på boldbanerne i Furesø Kommune.

Vi har fået samlet et �ot program til Årets Sommerferieaktiviteter –
hvor over 1.500 børn har meldt deres ankomst.

 Vi har åbnet for vores musikskole og teaterskole, ligesom at
bibliotekerne har åbnet for bestilling og a�evering af materialer.  

Vores skoler og daginstitutioner agerer fortsat under skærpede
Corona-regler. For �ere af dem, stiller dette krav til �ere kvadratmetre,
end de normalt har til rådighed.

Således er der �ere af disse institutioner, der fortsat lægger beslag på
lokaler og faciliteter, som foreningslivet normalt benytter.

Der vil derfor være behov for en koordinering af den kommende
lokaleanvendelse, hvis I vælger at starte jeres foreningsaktiviteter op
før sommerferien. 

Afvikling af møder

Grundet nedlukningen har mange foreninger være afskåret fra at kunne
holde fysiske bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Vi håber at
forsamlingsforbuddet bliver hævet efter den 8. Juni, så denne type
mødeaktivitet kan blive genoptaget. Vi har derfor håndplukket og
indrettet �ere mødelokaler til netop dette formål.
 
I kan ikke booke disse lokaler i Aktiv Furesø. I skal i stedet for sende en
forespørgsel til lokalebooking@furesoe.dk, hvis I ønsker at anvende et
af lokalerne til et foreningsmøde.

Når I anvender lokalerne, beder vi jer om at overholde
sundhedsmyndighedernes anbefalinger:

God hygiejne – Husk at vaske hænder før og efter mødet.
Hold afstand – Der skal være en afstand på minimum 1 meter
mellem deltagere. Borde og stole er stillet op efter dette.
OBS på max antal deltagere – Det til en hver tid gældende
forsamlingsforbud skal overholdes.
Undgå at dele materialer, eller forplejning
I bedes aftørre over�ader og kontaktpunkter, som I har været i
kontakt med under mødet. Der fore�ndes rengøringsartikler hertil
i lokalet.
I bedes a�evere møderummet som I modtog det – Der hænger et
billede af opstillingen på døren. Opstillingen lever op til
afstandsanbefalingerne.

mailto:lokalebooking@furesoe.dk
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Følgende lokaler er primært reserveret til mødeaktivitet frem til 1/8-
2020:

VIP-lounge, Farum Arena
Teatersalen, Farum Kulturhus
Dybet, Hareskov Bibliotek
Satellitten, mødelokale 1
Hangar 2, mødelokale 1
Stien, foreningslokale 6
Smedegade

I kan kun booke lokalerne på mail til lokalebooking@furesoe.dk

Hvad kan vi som forening forberede? 

Som sagt afventer vi nu de endelige beskrivelser for den øgede
genåbning i fase 3. Vi ved dog, at disse vil lægge sig op af
sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling.

Som forening kan I derfor allerede nu forberede jer. I kan med fordel:

overveje/beslutte hvilke aktiviteter I vil genoptage
hvordan I kan afvikle disse aktiviteter i overensstemmelse med de
mere generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen; herunder

om jeres aktiviteter skal ligge forskudt af hinanden
hvordan I sikrer afspritning  før og efter
hvad I skal kommunike til jeres medlemmer
hvordan I klæder jeres trænere og instruktører på til at
håndtere  de nye krav og regler
hvordan I minimerer brugen af fælles udstyr

Hvis I selv ejer jeres facilitet, eller hvis I har en driftsaftale med
Furesø Kommune, som bevirker, at I selv står for driften af jeres
facilitet, skal I også vurdere følgende:

hvordan sikrer vi adgang til faciliteten
hvordan undgår vi, at for mange samles på fællesarealerne
hvor mange må der være i de enkelte lokaler 
hvordan sikrer vi, at nye krav til rengøring overholdes
hvordan sikrer vi, at kontakt�ader løbende bliver
aftørret/afsprittet.

Ja, spørgsmålene er mange og der skal �ndes en løsning på dem alle,
inden der kan åbnes for de konkrete aktiviteter.

Ovenstående er bare et lille udpluk – de endelige krav kender vi som
sagt ikke endnu, men I kan allerede �nde mange gode anbefalinger på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, på DIF og DGIs hjemmesider og på
jeres landsorganisations hjemmeside. 

De nyeste retningslinjer for genåbningen vil blive tilgængelige på
Kulturministeriets hjemmeside – her kan I også �nde de vejledninger

mailto:lokalebooking@furesoe.dk
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
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der allerede er udarbejdet.

Hvad er konklusionen?

Det, vi står tilbage med lige nu er, at Regeringen har givet grønt lys for
en genåbning fra og med mandag den 8. juni, men at retningslinjerne
herfor ikke er på plads endnu.

Det kommer de nok inden længe, men derefter skal vi have styr på den
mere praktiske genåbning af faciliteterne, og I skal have styr på den
mere praktiske afvikling af jeres aktiviteter, før vi i fælleskab reelt kan
genåbne. 

Så vi må igen desværre bede om jeres tålmodighed. Vi informerer jer, så
hurtigt vi kan, og glæder os rigtig meget til at �ere af jer kan komme i
gang igen.  

Venlige hilsner,

Peter Rosgaard, centerchef
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 

Du modtager denne mail, fordi   er registreret som aktiv i en bestyrelse i en forening i Furesø Kommune.

Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen selv opdatere kontaktinformationer

på www.aktivfuresoe.dk.

https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
http://www.furesoe.dk/corona
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