
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 25 – Fortsat 
nedlukning af kultur- og fritidslivet 

 
Kære foreninger 
 
Regeringen har på et pressemøde den 29. december 2020 forlænget en række tiltag for at 
bevare epidemikontrollen i Danmark. 
 
Tiltagene er indtil videre forlænget frem til 17. januar 2021  
 
På kultur- og fritidsområdet gælder fortsat følgende:  
 
Indendørs kultur-, idræts- og foreningsliv  
I alle landets kommuner skal lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og 
foreningsaktiviteter, holdes lukket for offentligheden.  
 
Det betyder, at der fortsat ikke er adgang til indendørs kommunale idræts- og 
foreningsfaciliteter, og at Ballerup Kommunes kulturinstitutioner er lukket for offentligheden.  
 
Alle nøglebrikker vil fortsat være deaktiveret i perioden.  
 
Bade- og omklædningsfaciliteter betragtes som en del af indendørsarealerne og er derfor også 
lukket.  
 
Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealerne. 
 
Der må stadig udøves breddeidræt og aktiviteter udendørs  
I må stadig træne og lave foreningsaktiviteter for alle aldersgrupper. I må dog maksimalt 
være 10 personer til stede og aktiviteten skal foregå udendørs.  
 
Depotrum 
Kulturministeriet har givet grønt lys til, at foreninger med udendørs aktiviteter kan få adgang 
til depotrum på elles aflukkede faciliteter. For at I kan få adgang, kræver det, at depotrummet 
er placeret således, at vi kan give adgang til depotrummet uden at give jer adgang til øvrige 
forenings-, klub- og træningsfaciliteter.  
 
Har I et ønske om at få adgang til jeres depotrum, så kontakt venligst Tina Eckhaus via 
kultur@balk.dk. 
 
Kompensation fra Staten 
Regeringen har 10. december 2020 indgået aftale om at forlænge COVID-19-
kompensationsordningerne på Kulturministeriets området. Det gælder blandt andet 
Foreningspuljen, der hjælper lokale idræts- og spejderforeninger mv., der er blevet forhøjet 
med 50 mio. kr.  
 
På Kulturministeriets hjemmeside er der overblik over alle hjælpepakker og -initiativer: 
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer 
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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 


