Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid i Kerteminde Kommune
Juni 2020

Dette nyhedsbrev sendes ud til alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i
Kerteminde Kommune og skal orientere jer om vigtige begivenheder, minde jer
om frister for indberetninger og oplyse jer om puljer på området m.m. I er altid
velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål eller ideer.
Kontaktinformation finder I nederst i nyhedsbrevet.

Anden del af genåbningen for indendørs foreningsliv lander snart

Som vi meldte ud i sidste nyhedsbrev, er der nu kommet retningslinjer fra
Kulturministeriet i forhold til at åbne op for indendørs foreningsaktiviteter.
Så langt så godt.

Nu mangler vi så en udmelding fra Regeringen omkring genåbningens fase 3
og håber, at det især bliver de indendørs idrætsaktiviteter og en højnelse af
forsamlingsforbuddet, som vi får flere oplysninger om på mandag.

Tiden indtil da bruger vi på at forberede forskellige åbningsmuligheder alt
afhængig af, hvad Regeringen melder ud. I forlængelse af dette er vi også i
gang med at kortlægge behovet for hygiejneforanstaltninger og værnemidler i
de fysiske rammer.

Mange af jer har allerede lukket ned for sommeren. Til jer, der har et ønske om
at låne lokaler i juni måned, skal I hurtigst muligt og inden onsdag den 10. juni
2020 melde jeres ønsker for lokaler tilbage til Kerteminde Sport og Fritid på
sport@kerteminde.dk

Hvis der åbnes op for indendørsidrætten vil I kunne melde ind på følgende
lokationer i Kerteminde Kommune:
•

Munkebo Idrætscenter – hallen samt et toilet åbnes.

•

Langeskov Idrætscenter – Hal 1 samt et toilet åbnes.

•

Kerteminde Idrætscenter – Hal 1 samt et toilet åbnes.

Vi opfordrer til, så vidt det er muligt, at I afholder planlægnings- og
bestyrelsesmøder privat. For jer, som ikke har mulighed for det, anbefales det
at I byder ind på mødelokale 1 i Kerteminde Idrætscenter. Det skal ligeledes
bookes via sport@kerteminde.dk

I disse dage er alt med forbehold, og vi håber, at I har forståelse for vigtigheden

i, at vi ikke bare at genåbner uden at tage de rette hensyn, samt kan leve op til
de myndighedskrav vi afventer.

Vi forventer at sende et nyhedsbrev ud ultimo juni måned, hvor foreningslivet
efter sommerferien i højere grad vil komme i spil.

Hædringsarrangement 2020 - har I medaljevindere?

COVID-19 har haft stor indvirkning på foreningslivet i Danmark og selvfølgelig
også i Kerteminde Kommune.

Det er umiddelbart planen, at det årlige hædringsarrangement skal afholdes
fredag den 25. september 2020 i Langeskov Idrætscenter

Situationen omkring COVID-19 er dog medvirkende til at det endnu er uvist,
hvorvidt det bliver muligt at gennemføre arrangementet.

Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding fra jer foreninger, om I har nogen
medaljevindere i perioden fra oktober 2019 og frem til nu.

I bedes sende info til Jens Gantriis, leder af Frivilligcenter Kerteminde
Kommune, på mail jens@frivilligcenterkerteminde.dk

Med baggrund i dette, og udviklingen omkring COVID-19, vil der hurtigst muligt
træffes en afgørelse om afholdelse i en eller anden form eller aflysning.

Èn indgang for foreninger
Kultur og Fritid
Kerteminde Kommune
Telefon 65 15 16 00
Mail kulturogfritid@kerteminde.dk

Afmeld nyhedsbrev
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du står registreret som formand eller kasserer for en forening eller
aftenskole. Er du ikke længere formand/kasserer, bør du kontakte os, så vi kan få vores kontaktliste
opdateret. Det er vigtigt at du samtidig oplyser, hvem der erstatter dig som kontaktperson.

