
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 16 – Genåbning 
af inden- og udendørs idræts- og foreningsliv 

samt bade- og omklædningsrum 
 
Kære foreninger 

 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 21. august 2020 besluttet, at der fra mandag den 

24. august 2020 bliver åbnet for alle faciliteter for inden- og udendørs idræts- og foreningsliv, 

herunder også bade- og omklædningsfaciliteter.  

 

Genåbningen sker under forudsætning af, at foreningerne fortsat påtager sig 

ansvaret for at overholde alle gældende retningslinjer vedrørende COVID-19, som 

beskrevet i tidligere nyhedsbreve.  

 

Dette gælder blandt andet : 

 

 De generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen omkring afstand, håndhygiejne, 

isolation af personer med symptomer mv. Læs mere: https://www.sst.dk/da/corona 

 

 Retningslinjerne for Kulturministeriet herunder rengøring af overflader, kontaktpunkter 

og udstyr o.l. samt retningslinjerne for hvor mange personer, der må være samlet i 

haller, gymnastiksale, bade- og omklædningsrum i forhold til størrelsen på rummet. 

Max-antallet vil fremgå af skilte på dørene. Se retningslinjerne: https://kum.dk/covid-

19/retningslinjer-for-genaabning/ 

 

 Forsamlingsforbuddet. Læs mere: https://politi.dk/coronavirus-i-

danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark 

 

Udpeg gerne en COVID-19-person og benyt borgertip  

Ballerup Kommune v/Center for Ejendomme varetager en daglig rengøring af faciliteterne og 

har ansvaret for opsætning af spritdispensere og aftørringspapir samt informationskilte 

vedrørende max-antal personer, der må opholde sig i haller, gymnastiksale samt bade- og 

omklædningsrum. 

 

Hvis I oplever at rengøringen er mangelfuld, der mangler skilte, sprit mv. beder vi jer om at 

melde dette ind via borgertip.dk hurtigst muligt, således at Center for Ejendomme kan 

udbedre dette.  

 

Det er vores fortsatte anbefaling, at I på hvert hold/gruppe udpeger en ”COVID-19-person” 

(over 18 år), der er ansvarlig for, at myndighedernes retningslinjer overholdes ift. aktiviteten 

og faciliteten og som også har ansvaret for at indberette via borgertip. 

 

Bemærk, at foreninger med egne klublokaler/-huse – altså de steder, hvor Ballerup Kommune 

ikke gør rent - selv har ansvaret for opsætning af spritdispensere mv. Her er det også en 

fordel at udpege en ansvarlig COVID-19-person.  

 

Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur 
Jens Overgaard, kulturchef 
Tlf. 2535 3747 
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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 

 


