
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 23 – Nye 
restriktioner   

 
Kære foreninger  
 
Regeringen har på et pressemøde den 1. december 2020 præsenteret nye restriktioner 
gældende for 17 kommuner i hovedstadsområdet herunder Ballerup.  
 
For jeres område gælder det at undtagelsen om, at op til 50 børn og unge under 21 år må 
samles til forenings- og idrætsaktiviteter, er ophævet. Således gælder der nu de samme 
regler for børn, unge og voksne, og alle forenings- og idrætsaktiviteter inden- og udendørs 
må fra mandag den 7. december kun foregå i grupper af maksimalt 10 personer. 
 

Restriktionerne vil gælde fra mandag den 7. december og foreløbigt indtil 2. januar 
2021.  
 

De nye tiltag i Hovedstaden er beskrevet her: https://coronasmitte.dk/-
/media/mediefiler/corona/hovedstadsomraadet/hovedstadspakke.pdf?la=da&hash=F7DAC3E
D9015DC04F91F1653F535C458FA6267C7 
 
Ligesom tidligere må der gerne være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én facilitet - 
dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig 
inden for forsamlingsforbuddet, har egne trænere, holder afstand til de øvrige grupper og at 
forsamlingstætheden indendørs ikke overskrider kvadratmeterkravet det enkelte sted. Der 
er opsat skilte på hver facilitet/lokale med oplysning om det maksimale personantal.  
 

Det store forsamlingsforbud 
Det såkaldte store forsamlingsforbud blev ikke nævnt på pressemødet, men er blevet 
formuleret en anelse anderledes i den fulde gennemgang af tiltagspakken, som I finder via 
ovenstående link. Vi afventer derfor en bekendtgørelse fra Sundhedsmyndighederne, før vi 
ved, om der er udvalgte aktiviteter, som i en periode må sættes på pause i 
Hovedstadskommunerne. Hvis der kommer ændringer, så hører I selvfølgelig fra os. Men 
frem til da, så kan aktiviteter, hvor deltagerne sidder ned med næsen i samme retning, 
fortsat foregå i større grupper (op til 500 personer afhængig af afstands- og 
kvadratmeterkravet).  
 
Bemærk, at Sundhedsmyndighederne opfordrer til at omgås færrest mulige personer. Den 
opfordring vil vi selvfølgelig gerne sende videre.  
 
Online dialogmøde om nye restriktioner 
Vi tilbyder igen muligheden for, at I kan mødes online med to medarbejdere, som arbejder 
med COVID-19-retningslinjerne i Ballerup Kommune: Morten Sølvberg Dalsgaard fra 
Sundhedsberedskabet og Anne 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.  
  

Anne og Morten sidder klar i de digitale møderum på  
 

mandag den 7. december kl. 7:00-8:00 
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Det kræver ikke tilmelding at deltage. Det eneste I skal gøre er, at I klikker jer ind i vores 
online møderum i det 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”.   
 
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.  
 
Forlængelse af pulje til aftenskoler 
Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet kan nu igen søge om kompensation for tabt 
deltagerbetaling og ekstra udgifter, der relaterer sig direkte til aktiviteter, som er indskrænket 
af forsamlingsforbuddet på 10 personer.  
 
Der kan søges om kompensation i perioden fra den 26. oktober 2020 til og med den 31. 
december 2020. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer ordningen. Puljens 
ansøgningsfrist er den 11. december 2020. 
Læs mere: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-for-kompensationsordning-for-den-
folkeoplysende-voksenundervisning-aftenskoler-daghoejskoler/ 
  
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 
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