
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 24 – Delvis 
nedlukning i 38 kommuner, herunder Ballerup   

 
Kære foreninger 
 
Regeringen har på et pressemøde den 7. december 2020 indført en række tiltag for at bevare 
epidemikontrollen og forsøge at undgå yderligere nedlukning omkring jul og nytår. Tiltagene 
gælder i 38 kommuner, som tæller blandt andet København, Aarhus, Odense samt en lang 
række kommuner i hovedstaden og på Sjælland, herunder Ballerup Kommune. 
 
Tiltagene gælder indtil videre fra 9. december 2020 til 3. januar 2021. 
 
På Kultur- og Fritidsområdet gælder følgende:  
 
Idræt og fritid  
Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer 
lukket for offentligheden. Det gælder idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, 
foreningslokaler, kommunale spejderhytter mv.  
 
Det betyder, at der ikke vil være adgang til indendørs kommunale idræts- og 
foreningsfaciliteter fra onsdag d. 9. december 2020.  
 
Bade- og omklædningsfaciliteter betragtes som en del af indendørsarealerne og er derfor også 
lukket.  
 
Alle nøglebrikker bliver deaktiveret i perioden.  
 
Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for 
offentligheden.  
 
Kultur 
Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs 
arealer (for biblioteker er aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtaget). 
Således vil alle kulturinstitutioner i Ballerup Kommune lukke ned for offentligheden fra onsdag 
den 9. december 2020 og foreløbigt frem til 3. januar 2021.  
 
Det ved vi allerede om 2021 
På pressemødet blev de allerede gældende nationale tiltag forlænget til og med den 28. 
februar 2021, herunder forsamlingsforbuddet og benyttelse af mundbind. Vi vender tilbage 
med nyt, når vi ved mere om situationen og de restriktioner, der vil gælde efter 3. januar 
2021.   
 
Vi håber, at I får en god juleferie trods alt 
Vi håber, at de indførte restriktioner gør, at vi kan holde en nogenlunde COVID-19-sikker jul i 
Ballerup Kommune. Tusind tak for jeres indsats for at nedbringe smitten. Vi ved, at I gør en 
kæmpe indsats derude og vi håber på, at foreningslivet vender stærkt tilbage engang i det 
nye år.  
 
I håbet om at I får en god jul og et godt nytår!  



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 


