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Rideklubben St. Restrup <rideklubben.st.restrup@gmail.com>

Vigtig information vedr. Corona pr. 12. marts

Fritidsområdet <noreply@fritidsbooking.aalborg.dk> 12. marts 2020 kl. 19.30
Send svar til: Fritidsområdet <noreply@fritidsbooking.aalborg.dk>
Til: Lars Wedde <rideklubben.st.restrup@gmail.com>

Til foreninger, aftenskoler, daghøjskoler, samråd, forsamlingshuse, frivillig sociale foreninger, selvejende idrætshaller
m.fl.

Kære Rideklubben St. Restrup

Statsministeren og de centrale myndigheder udmeldte i går aftes en lang række tiltag for at mindske spredningen af
Corona-virus. Tiltagene kan ses her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/nye-tiltag-
mod-covid-19 

På baggrund af dette fremsender Sundheds- og Kulturforvaltningen følgende:

Udmeldingen indebærer, at alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs
aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger. Alle private udbydere,
selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfordres kraftigt til at gøre det samme

Vi forventer, at alle frivillige foreninger (idrætsforeninger, aftenskoler, korps, idebetonede, samråd, frivillige sociale
mfl.) følger udmeldingen og opfordrer til at aflyse alle aktiviteter fra nu af og foreløbig frem til og med søndag den 29.
marts. Det gælder både indendørs og udendørs aktiviteter.

Alle kommunale faciliteter, herunder foreningsfaciliteter (haller, sale, svømmehaller, klubhuse, undervisningslokaler
mv.) lukkes fra dags dato og foreløbig frem til og med søndag den 29. marts. 

Private og selvejende institutioner (haller, svømmehaller, klublokaler, forsamlingshuse, frivillighuse mv.) forventes at
gøre det samme. 

I forbindelse med ovennævnte sikrer forvaltningen, at alle bookede timer afbookes. 

For foreninger, hvor opretholdelse af dyrevelfærd er påkrævet, vil det være muligt at tilgå lokalerne i det omfang, det
er nødvendigt (akvarieforeninger, brevdueforeninger, rideklubber mfl.).  

Regeringens udmelding indebærer ligeledes, at der udstedes forbud mod, at arrangører, forlystelser,
restaurationsvirksomheder mv. samler flere end 100 personer indendørs. Indtil forbuddet er udstedt opfordres til, at
det følges, og at der generelt sikres mulighed for at holde passende afstand mellem gæster, besøgende m.v. Det
anbefales ligeledes, at der heller ikke under private former samles flere end 100 personer indendørs.

Vi forventer, at dette respekteres. 

Vi er bekendt med, at ovennævnte kan betyde, at deadline for fremsendelse af regnskaber/tilskudsregnskaber til rette
tid kan blive en udfordring. Derfor har vi forståelse for, at regnskaberne ikke fremsendes rettidigt.  

Vi skal, for en god ordens skyld, meddele at Sundheds og Kulturforvaltningens administration fra dags dato og
foreløbig frem til 30. marts, er stærkt reduceret.

I øvrigt kan vi henvise til www.coronavirus.dk samt paraplyorganisationernes hjemmesider.

Afslutningsvis vil vi gerne kvittere for de mange henvendelser vi allerede nu har modtaget, som viser, at I tager
situationen alvorligt, at I reagerer hurtigt og at I udviser overblik, ansvarlighed og handlekraft. Mange tak for det.

Sker der nyt vil I blive orienteret. 

Venlig hilsen

Erik Kristensen
Afdelingschef
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Fritid og Landdistrikt
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med
mindre det sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.
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