
Mandag d. 13. juli åbner vi vores klubhus inkl. motionsrum, omklædning og 

bad. 

Som følge af at restriktionerne fra myndighedernes side langsomt lempes, genåbner vi alle faciliteterne i vores 

klubhus fra mandag d. 13. juli for alle medlemmer. 

Romaskinerne, der er i klubben, vil for de flestes vedkommende stadig skulle benyttes udendørs, da det ellers vil 

blive for tæt i motionsrummet forhold til myndighedskravene. Når de krav lempes tilstrækkeligt, vil de fleste 

romaskiner igen kunne stilles ind i motionsrummet. 

Klubbens medlemmer har udvist stor ansvarsbevidsthed i den lange periode med delvis nedlukning. Det er vi 

overbeviste om, fortsat vil være tilfældet, så vi er trygge ved at gennemføre denne beslutning.  

Det er stadig meget vigtigt, at alle tager ansvar både for sig selv og for hinanden og hjælper hinanden på en venlig 

måde, hvis der laves fejl i forhold til reglerne. 

Allerede fra mandag d. 6. vil der være mange børn og unge i klubben i forbindelse med den årlige 

sommertræningslejr for vores ungdomsgruppe.  

For ikke at risikere noget i den forbindelse, har ledergruppen for campen opstillet nogle meget klare regler for 

opholdet, som efterlever myndighedernes krav og modvirker indslæbning af en coronavirus.  

For at sikre en høj hygiejnestandard vil der blive gjort rent oftere, end før Corona kom på besøg.  

Kirsten Brink-Jensen, som er tovholder for rengøringsholdet, aftaler løbende med teamet, hvordan og hvor ofte der 

skal gøres rent.  

Toiletter:  Der vil være håndsprit og papirhåndklæder på alle toiletterne.  

Hjælp med at holde dem rene – tænk jer om: der er et sæde så man kan sidde ned, og en børste så 

man kan gøre rent efter sig om nødvendigt. 

Baderum: Sørg for at jeres forskellige remedier holdes i taskerne, så det er nemt for rengøringspersonen at gøre 

et godt stykke arbejde.  

Motionsrum: Alle redskaber skal desinficeres grundigt efter brug. 

Der vil som altid være desinfektionsbeholdere i motionsrummet til det brug – ikke håndsprit. 

Køkken: Ryd op efter jer.  

Vask de remedier I har brugt med opvaskemiddel eller sæt det i opvaskemaskinen.  

Der vil være sprit (ikke håndsprit) til desinfektion af overflader i køkken. 

Overfladerne skal desinficeres efter brug. 

Det er placeret på køkkenbordet mellem køkken og opholdsrum. 

Sæt det tilbage efter brug så det er nemt at nå fra begge rum. 

Husk skraldspandslåget – mange rører ved det i løbet af dagen. 

Opholdsrum: Ryd op efter jer. 

Der vil være sprit (ikke håndsprit) til desinfektion af overflader i opholdsrum. 

Overfladerne skal desinficeres efter brug. 

Det er placeret på køkkenbordet mellem køkken og opholdsrum. 

Sæt det tilbage efter brug så det er nemt at nå fra begge rum. 

Venlig hilsen pva bestyrelsen 

Svend Mørk-Jensen     05-07-20 

 


