
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 21 – Taskforce 
for 11 kommuner, heriblandt Ballerup   

 
Kære foreninger 
 
Regeringen har i samarbejde med sundhedsmyndighederne og 11 kommuner nedsat en særlig 
taskforce, for at bekæmpe det høje smittetal på den københavnske Vestegn og i tre 
tilstødende kommuner, heriblandt Ballerup Kommune.  
 
Ballerup Kommune ligger i disse dage i top 10 på listen over kommuner i landet med det 
højeste smittetal.  
 
Dialog om COVID-19-retningslinjerne 
Vestegnens taskforce har anbefalet en udvidet dialog med foreninger om COVID-19-
retningslinjerne, for at skærpe opmærksomheden om disse i forsøg på at bremse 
smittespredningen.  
 
Den opfordring har vi inddelt i to indsatser; 1) spørgsmål til drøftelse i bestyrelsen og 2) 
online drop-in-møder, hvor I har mulighed for at få hjælp og vejledning til retningslinjerne, 
hvis der er noget, som I er i tvivl om. Vi håber, at I vil tage del i vores indsats, da 
smittesituationen i kommunen desværre er alvorlig.  
 
1) Spørgsmål til drøftelse i bestyrelsen  
Vi vil bede jer om snarest muligt at drøfte disse spørgsmål i jeres bestyrelse:  
 

1) Kan vi blive bedre til at holde anbefalingerne om hygiejne og rengøring? 
 

2) Hvordan holder vi afstand før, under og efter vores aktiviteter, og kan vi gøre 
noget for at optimere vores løsning? 
 

3) Kan vi opdele vores børn og unge under aktiviteterne – alternativt dele 
aktiviteterne op – selvom de gerne må være op til 50 forsamlet? 
 

4) Oplever vi at børn/unge, som er hjemsendt fra skole (pga. nærkontakt til en 
smittet), dukker op til vores aktiviteter, og hvis det sker, hvad gør vi ved det? 
 

5) Er vi tydelige i vores kommunikation til medlemmerne om COVID-19-regler og 
restriktioner i forhold til foreningens aktiviteter? 

 
Send gerne en tilkendegivelse om at I har drøftet spørgsmålene til kultur@balk.dk. Hvis I har 
lyst, må I også meget gerne sende os en opsummering af de vigtigste konklusioner.  

 
2) Dialog-online-møder 
Vores sundhedsberedskab i Ballerup Kommune har ansvaret for at holde overblikket over de 
mange COVID-19-retningslinjer. I Kultur & Fritid samarbejder vi løbende med beredskabet, 
for på bedste vis at kunne videreformidle retningslinjerne, der er gældende på kultur- og 
fritidsområdet. 
Nu åbner vi op for, at I kan mødes online med to medarbejdere, som arbejder med COVID-
19-retningslinjerne i Ballerup Kommune: Morten Sølvberg Dalsgaard fra beredskabet og Anne 
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Rasmussen fra Kultur & Fritid i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der i samarbejde 
gerne vil hjælpe jer, hvis I har spørgsmål til COVID-19-retningslinjerne. 

 
I første omgang udbydes disse to tidspunker:    
 
Onsdag den 18. november kl.  7:00-8:00 
Onsdag den 18. november kl. 19:00-20:00  
 

Det kræver ikke tilmelding at deltage. Det eneste I skal gøre er, at I klikker jer ind i vores 
online møderum i et af de ovennævnte tidsrum via jeres browser på følgende link:  

 
https://ballerup.whereby.com/corona 
 

Når I benytter linket, kommer I frem til et særligt indtjekningsrum, hvor I kan teste jeres 
mikrofon, jeres kamera og jeres billede. Så sidder Morten og Anne klar til at hjælpe jer, når I 
trykker på knappen ”Join meeting”.  

 
Hvis der er mange foreninger til stede, så vil I blive bedt om at slukke jeres mikrofon, når I 
ikke taler.  
 
Bemærk, at arbejds-pc’er kan have sikkerhedsprogrammer, der gør det svært at tilgå det 
online møderum. Benyt derfor gerne en privat-computer, en Ipad eller telefon. Det er muligt 
at installere app’en ”Whereby” på forhånd, men møderummet kan sagtens tilgås via 
browserne ”Chrome” eller ”Firefox”. 

 
Har I ikke mulighed for at deltage på overnævnte tidspunkter, men gerne vil i dialog med os 
om COVID-19-retningslinjerne, så send en mail til kultur@balk.dk.  

 
Opdaterede retningslinjer 
Kulturministeriet har opdateret retningslinjerne på kultur- og fritidsområdet med en række 
sproglige præciseringer.  
 
Blandt andet fremgår det nu meget tydeligt, at en instruktør eller træner, der har ansvar for 
flere grupper, alene kan være en del af den ene gruppe til ét arrangement på samme sted 
samtidig.  
 
Træneren eller instruktøren kan således ikke under afvikling af træningsaktiviteten beskæftige 
sig med flere hold, ved opdeling i flere hold á 10 personer på en facilitet, da aktiviteten i så 
fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed er underlagt 
forsamlingsforbuddet.  
 
De opdaterede retningslinjer finder I på Kulturministeriets hjemmeside: 
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning 
 
Ny pulje til foreningslivet 
Regeringen har afsat 10 mio. kr. til 1.000 nye fællesskaber via en strakspulje målrettet 
aktører i foreningslivet. Formålet er at skabe aktiviteter til voksne over 21 år og ældre, der 
mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne kan fx foregå 
digitalt eller udendørs. Puljen oprettes via Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
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 
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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 


