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Nyt fra Kultur og Fritid | August 2020

Orientering om fase 4: Hjælp og vejledning til foreningerne ifm. Covid19

Kære foreninger

Så kom regeringen med en udmelding på Covid19-situationen i
Danmark. Virussen påvirker fortsat vores dagligdag, og vi skal
stadigvæk alle sammen passe godt på hinanden, sikre god håndhygiejne
og vise et særligt hensyn over for vores omgivelser. 

Smittetilfældene skaber fortsat en vis usikkerhed om, hvor hurtigt og i
hvilken grad vi kan genåbne de kommunale faciliteter. Vi skal sikre et
tilstrækkeligt rengøringsniveau i de lokaler, vi stiller til rådighed.
Vi vurderer hele tiden, hvad vi kan lukke op efter de gældende
retningslinjer.

I dette nyhedsbrev får I en status på de aktuelle retningslinjer for
brugen af Furesø Kommunes faciliteter. Derudover sender vi jer
anbefalinger, som I kan anvende, når I skal afvikle aktiviteter i
foreningen, fx hensyntagen til sårbare målgrupper, komme- og gåtider,
pladskrav m.v.

Vi opfordrer jer selvfølgelig til altid at følge Sundhedsmyndighedernes
og jeres forbunds retningslinjer.  

Med venlige hilsner

Peter Rosgaard, centerchef
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 
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1. Ny oversigt: Antal deltagere i haller og
lokaler

På Aktiv Furesø kan I �nde en samlet oversigt over det anbefalede antal
deltagere i vores mødelokaler og haller.

Tabellen viser, hvor mange deltagere, der må være i hallen eller
lokalet ved stillesiddende aktivitet, og hvor mange deltagere, der må
være i hallen eller lokalet, når det er en bevægelsesaktivitet.

Deltagerantallet er opgivet på baggrund af de gældende retningslinjer
som fastslår, at der skal være mindst 2 kvadratmeter pr. person ved
stillesiddende aktiviteter, og mindst 4 kvadratmeter pr. person ved
bevægelsesaktiviteter.

Hvis jeres lokale eller hal er blevet for småt

Hvis jeres lokale eller hal ikke længere passer til jeres antal deltagere,
kan I på Aktiv Furesø undersøge, om der er andre ledige lokaler, som
passer til jeres holdstørrelse. 

Det er også muligt at rykke aktiviteten udendørs, hvor det er nemmere
at sprede sig over mere plads.

Andre muligheder er at opdele deltagerne i mindre hold, eksempelvis på
lige og ulige uger eller helt at a�yse aktiviteten. 

Forsamlingsloft på 100 personer

Det gælder for nuværende, at aktiviteter som udgangspunkt ikke må
have �ere end 100 personer til stede, hverken ved indendørs- eller
udendørsaktiviteter.

Vær særligt opmærksom på dette under fx gymnastikopvisninger eller
fodboldkampe, hvor tilskuere kan få det samlede deltagerantal til at
overstige de tilladte 100 personer. 

Under særlige forhold er der dog mulighed for at afvikle arrangementer
med op til 500 deltagere. Vi anbefaler, at sådanne arrangementer
udskydes. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal arrangementet afvikles
i en form, der i sin helhed tager højde for det store antal deltagere,
herunder billetsalg, parkering, adgangsveje m.m.

Derudover er det vigtigt, at deltagerne i arrangementet er siddende i et
passende lokale. Husk at afstandskravet på 1 meter mellem deltagerne
fortsat skal overholdes. 

https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=109&navid=92
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=109&navid=92
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Hvis I ønsker at afvikle et større arrangement med mere end 100
deltagere, så kontakt venligst Kultur og Fritid på fritid@furesoe.dk eller
tlf. 7235 4730. 

I �nder vores 'Antal deltagere-tabel' over vores
haller og lokaler her.

2. Foreningernes ansvar ved brug
af kommunale lokaler og haller

Når foreningerne starter aktiviteter igen, er her en række anvisninger,
som vi anbefaler jer at følge. 

Først og fremmest er det en god ide at sende information ud til jeres
deltagere om jeres opdaterede forhold under Covid19, så alle trygt kan
deltage i jeres aktiviteter uanset alder og risikogruppe. 

Derudover opfordrer vi jer til at a�yse socialt samvær før og efter
aktiviteten og i stedet få det bedste ud af selve aktiviteten.

Det er meget vigtigt, at I selv tager ansvar for at spritte alle
kontaktpunkter/berørings�ader af både før og efter aktiviteten. Det
kan fx være håndtag, borde, rekvisitter o.l. Til dette skal I selv
medbringe sprit og klude. Det vil ikke stå i lokaler, haller eller
værksteder.

Vær opmærksom på, at alle aktiviteter i bemandede faciliteter skal
være afsluttet senest 15. min. før lukketid.

Derudover bør I undersøge eller overveje, om:

1. Deltagerantallet passer til det lokale eller den hal, som er booket
til aktiviteten (se føromtalte tabel her). Hvis ikke, kan I undersøge,
om der kan �ndes et andet, passende lokale i tabellen. 

2. I har afbooket de tider, som I alligevel ikke anvender, så vi kan
anvise faciliteterne optimalt og ikke lave opstillinger i lokaler, der
ikke bliver anvendt. 

3. Andre foreninger har aktiviteter, der starter og slutter samtidig
med jeres. Hvis det er tilfældet, så tag kontakt til dem for at
koordinere forskudte komme- og gåtider, så deltagerne har bedre
plads.

4. Jeres medlemmer har fået den nødvendige information og
instruktion, der gør det til en god og tryg oplevelse at komme til
aktiviteten. Har I fx overvejet, hvad I anbefaler forældre at gøre,

mailto:fritid@furesoe.dk
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=109&navid=92
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=109&navid=92
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når de skal a�evere og hente deres børn? Eller hvad I anbefaler
forældre, der normalt overværer aktiviteterne? 

5. I følger jeres forbunds retningslinjer.
6. Deltagene selv skal have udstyr med (bolde, måtter, m.m. så

foreningen ikke skal spritte udstyr af).
7. Mødeaktiviteter i foreningen evt. kan �nde sted digitalt.
8. Der er behov for yderligere skiltning.

 

3. Kommunen sikrer følgende forhold i vores
anlæg

Furesø Kommune sørger for, at rammerne er i orden, når I afvikler jeres
aktiviteter. Herunder kan I se, hvad kommunen sørger for, at: 

Rengøringen sker i overensstemmelse med
sundhedsmyndighedernes vejledning.
Lokaler, som ikke kan leve op til retningslinjerne, er lukkede. Dette
gælder fx for alle omklædningsfaciliteter.
Der er sprit ved hovedindgangen i de bygninger, der har
kommunale aktiviteter (offentligt åbent).
Orientere om lokale forhold via
brugerbestyrelser/brugergrupper.
Opdatere retningslinjer på Aktiv Furesø. 
Hjælpe foreningerne med praktiske spørgsmål ved brug af vores
faciliteter.

Er I i tvivl om noget, kan I kontakte den institution/person, som I normalt
koordinere den praktiske brug af lokalet med. 

 

4. Personer i øget risikogruppe

Smitten med Covid19 kan give et alvorligt sygdomsforløb. Det er derfor
fortsat vigtigt at huske at udvise et særligt hensyn over for medlemmer
i risikogruppen. 

https://aktivfuresoe.dk/Default.asp
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Udover de gængse retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har
formuleret, bør foreninger overveje at gøre følgende, hvis der er sårbare
personer blandt deltagerne:

Rykke aktiviteten udendørs, så længe vejret er til det.
Huske at holde afstand og hilse på hinanden uden knus, kram og
håndtryk.
Overveje om sårbare deltagere bør bære mundbind under
aktiviteten eller holde pause/orlov fra aktiviteten. 

 

5. Faciliteter, som er selvejende eller har
driftsaftaler

Er I selvejende eller har I en driftsaftale med Furesø Kommune omkring
driften af en facilitet, så gælder de samme regler for jer.

Det betyder, at:

I skal selv sikre, at I lever op til arealkravene.
I skal selv sikre, at I lever op til rengørings- og hygiejnekravene. I
skal tilpasse jeres aktiviteter efter ovenstående. Hvis ikke I kan
gøre rent alle dage, må I nøjes med at have aktivitet de dage, hvor I
kan gøre rent.
I skal sikre skiltning.
I gerne må åbne jeres omklædningsfaciliteter, hvis I kan sikre to
daglige rengøringer samt aftørring hver gang, det har været brugt. 

Se Kulturministeriets vejledning her 

 

6. Links til vores hjemmesider

Fritidsportalen Aktiv Furesø

Aktiv Furesø, her �nder I:
Liste over lokaler, der ikke er åbne (under afsnittet om
kultur, fritid og erhverv).

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_udendoers_idraets-_og_foreningsliv_august.pdf
https://aktivfuresoe.dk/Default.asp
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/#10-juni:-faciliteter-der-ikke-aabner-op-som-del-af-fase-3
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Vejledning til lokale retningslinjer for Furesø Kommune 
Liste over lokaler til mødeaktivitet (antal deltagere)

Furesø Kommunes hjemmeside

Løbende information om kultur-, fritids- og idrætsområdet samt
kommunen generelt. 

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. corona

Kulturministeriet

Vejledninger til genåbning 

Du modtager denne mail, fordi   er registreret som aktiv i en bestyrelse i en forening i Furesø Kommune.

Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen selv opdatere kontaktinformationer

på www.aktivfuresoe.dk.

https://aktivfuresoe.dk/design/fureso/Vejledninger/vejledning_covid19.pdf
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=109&navid=92
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/
https://www.sst.dk/da/corona
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
http://www.furesoe.dk/corona
https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/675/type/primary/contacts_id/unsubscription-alert

