
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 20 – 
Opdaterede retningslinjer og COVID-19-puljer 

Kære foreninger 
 
Torsdag den 29. oktober 2020 udgav Kulturministeriet opdaterede retningslinjer for 
foreningslivet. I finder retningslinjerne via dette link: https://kum.dk/aktuelt/covid-
19/retningslinjer-for-genaabning 
 
Nye COVID-19-tiltag konkretiseres 
I de opdaterede retningslinjer er flere af de nye tiltag blevet konkretiseret. Blandt andet 
fremgår det nu meget tydeligt af retningslinjerne, at amatørorkester- og koraktiviteter hører 
under det såkaldte lille forsamlingsforbud på 10 personer.  
 
Det konkretiseres desuden, at undtagelsen for forsamlingsforbuddet, der giver mulighed for, 
at børn og unge under 21 år kan samles op til 50 personer, når de dyrker deres 
fritidsaktivitet, gælder til og med 21 år. Det er således først når den foreningsaktive fylder 22 
år, at de ikke længere er inkluderet i denne ordning.  
 
Retningslinjerne suppleres af en Q/A der opdateres løbende, og som vi derfor kun kan 
opfordre jer til at holde øje med. Q/A’en finder I på samme side som retningslinjerne.   
 
COVID-19 støttepulje til de frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune 
på 1,8 mio. kr. 
Tirsdag den 3. november 2020 behandler Kultur- og Fritidsudvalget et forslag om etablering 
af en COVID-19 støttepulje på 1,8 mio. kr. til de frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup 
Kommune. Den 24. november 2020 tager Økonomiudvalget endelig stilling til etablering af 
puljen. 
 
Da der forud for den politiske behandling er udtrykt stor opbakning til etablering af puljen og 
de foreslåede kriterier, opfordrer vi jer allerede nu til at forberede en eventuel ansøgning.  
 
For at kunne søge, skal foreningen blandt andet sandsynliggøre, at den har lidt et økonomisk 
tab som følge af nedlukningen eller andre restriktioner på grund af COVID-19, fx væsentlig 
nedgang i antal medlemmer, manglende nettoindtægter ved aflyste stævner, events eller 
lignende. Kriterier for ansøgning til puljen vil blive udmeldt i næste uge efter vedtagelse i 
Kultur- og Fritidsudvalget. 
 
Ansøgningsfristen vil blive udmeldt efter endelig vedtagelse i Økonomiudvalget den 24. 
november 2020. 
 
Statslige støtteordninger 
I forbindelse med at COVID-19-restriktionerne er blevet forlænget og udvidet, har Regeringen 
besluttet at forlænge de forskellige hjælpepakker og kompensationsordninger. Puljen til 
kulturaktiviteter og foreningspuljerne til lokale idræts- og spejderforeninger og de foreninger, 
der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer 
med under 500 deltagere er således forlænget.  
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Regeringen har desuden valgt at afsætte 150 mio. kr. til foreningspuljerne under DIF, DGI, 
Firmaidrætten og DUF i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021 på de nuværende 
betingelser for puljerne. Læs mere her: https://slks.dk/covid-19/ 
 
Særligt for aftenskoler m.fl.  
Indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer bevirker, at den folkeoplysende 
voksenundervisnings (aftenskolerne) og daghøjskolerne samt Folkeuniversitetets aktiviteter 
pt. ikke kan gennemføres i fuldt omfang eller på anden vis er påvirket. Regeringen har derfor 
afsat 60 mio. kr. til at oprette en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling 
eller ekstra udgifter, som restriktionerne medfører, som er målrettet aftenskolerne, 
daghøjskolerne og Folkeuniversitetet. Kompensationsordningen offentliggøres her 
https://slks.dk/covid-19/ 
 
Mundbindsbekendtgørelse 
Onsdag den 28. oktober blev bekendtgørelsen omkring brug af mundbind offentliggjort. I 
finder den her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534 
 
Af den fremgår det, at tilskuere og lignende på 12 år og derover skal have tildækket mund og 
næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, som fysiske og juridiske 
personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang 
til.  
 
Det gælder blandt andet lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter, 
herunder museer, idrætshaller, træningscentre, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, 
biografer, teatre, foreningslokaler m.v. 
 
Kravet om mundbind eller visir er ikke gældende, når kunden, brugeren, tilskueren og 
lignende sidder ned og finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere 
under optræden og udøvelse af den pågældende kulturelle aktivitet, idrætsaktivitet eller 
foreningsaktivitet. Således skal I blot benytte mundbind, når I transporterer jer indendørs til 
og fra jeres foreningsaktivitet. Idrætsaktiviteter påbegyndes under omklædningen.  
 
Større kulturaktiviteter kan fortsat gennemføres 
Det såkaldte store forsamlingsforbud er uændret. Det betyder, at større kulturaktiviteter som 
sportsbegivenheder i Ballerup Super Arena og teaterforestillinger og koncerter i Baltoppen 
LIVE fortsat kan gennemføres med maksimalt 500 tilstede.  
 
Publikum skal dog sidde ned med næsen i den samme retning, og så er der en række andre 
COVID-19-regler om afstand mv., som kulturinstitutionerne sørger for bliver overholdt, så det 
er trygt og sikkert at opleve professionel sport og kultur i Ballerup Kommune.  
 
Det store forsamlingsforbud gælder også for konferencer, foredrag, undervisningssituationer 
og lignende, hvor deltagerne sidder med næsen samme vej mod en underviser eller scene, og 
hvor alle øvrige afstandskrav og restriktioner er overholdt.  
 
Aktiviteter på en kulturinstitution 
I Baghuset kan der gennemføres koncerter med flere end 10 personer til stede, så længe 
publikum er siddende i den samme retning og alle afstands- og kvadratmeterkrav overholdes.  
 
Til gengæld må de musikalske foreninger kun øve i grupper á 10 deltagere, hvis der altså ikke 
er tale om ungdomsaktiviteter for deltagere under 21 år. Foreningerne kan også afholde 
koncerter eller forestillinger, men hvis der er tale om en voksenaktivitet, må der kun være i 
alt 10 optrædende på scenen og et antal publikum i salen i forhold til kravene om afstand og 
kvadratmeter.  
 
Ballerup Bibliotekerne må gerne afholde foredrag med flere end 10 deltagere til stede, så 
længe alle retningslinjerne om afstand og plads overholdes.  
 
Til gengæld må foreningsaktiviteter ikke have flere end 10 deltagere, hvis der er tale om 
voksenaktiviteter, og det er ikke muligt at samles mere end 10 personer omkring samme 
aktivitet, når der er tale om eksempelvis forenings- eller studie- og mødeaktiviteter, hvor 
deltagerne ikke sidder ned med næsen i samme retning mod eksempelvis en underviser eller 
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en skærm. 
 
Fastholdelse af aktivitet i idrætshallerne under de nugældende forsamlingsregler 
Eftersom forsamlingsforbuddet i stort omfang påvirker aktiviteten for voksne medlemmer i 
vores idrætshaller, vil vi opfordre til, at foreningerne undersøger mulighederne for at 
fastholde aktiviteter og medlemmer ved at benytte den ledige kapacitet i idrætshallerne 
udenfor primetime. Tjek i bookingsystemet for ledige tider på Ballerup Kommunes 
hjemmeside og book online. 

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 


