Vigtig information til alle frivillige foreninger,
sportshaller og kulturinstitutioner i
Holbæk kommune.
Statsminister Mette Frederiksen har onsdag aften den 11. marts 2020 fremlagt yderligere tiltag
for at bekæmpe coronasmitten og afbøde negative konsekvenser i Danmark.

Haller, kulturhuse med mere lukker i to uger fra og med fredag den 13.
marts
Som en del af tiltagene til bekæmpelse af coronasmitte vil alle indendørs kulturinstitutioner,
biblioteker, fritidstilbud (herunder sportshaller) lukke i to uger fra og med fredag den 13. marts
2020.

Både indendørs og udendørs aktiviteter bør indstilles
Alle arrangementer med flere end 100 deltagere skal fra dags dato aflyses.
Generelt opfordrer vi dog i Holbæk Kommune til, at I aflyser alle arrangementer, forestillinger,
kamp og trænings-sessioner for de kommende 14 dage. Dette gælder indendørs såvel som
udendørs aktiviteter. Vores sportshaller vil være lukkede i samme periode.
I Holbæk kommune har vi tillige planlagt en række kurser i marts og april måned for vores
frivillige foreninger. De kurser bliver aflyst, men vil blive genudbudt på et senere tidspunkt, når
der igen er mulighed for at mødes i større forsamlinger.
I en række foreninger vil der være behov for at udskyde planlagte generalforsamlinger. Derfor
udskydes fristen for oploadning af foreningsregnskaber på foreningsportalen fra 4 måneder
efter regnskabsaflæggelse til 6 måneder efter regnskabsaflæggelse. Øvrige frister for tilskud,
ansøgninger til puljer og tider fastholdes uændret.

Stor tak for den omsorg som I allerede udviser
Mange foreninger har allerede på eget initiativ aflyst deres aktiviteter. Fra Holbæk Kommunes
side vil vi gerne takke for den omsorg og empati, som vi allerede kan se udvises mange steder
fra i forhold til vores mest udsatte borgere.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger
med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger.
Coronasmitte.dk - Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona.
Du kan også finde information fra Holbæk Kommune på www.holbaek.dk
Medarbejderne i Kultur- og Fritidssekretariatet arbejder hjemmefra, men besvarer telefoner og
mail indenfor normal åbningstid. Der kan mailes på kulturogfritid@holb.dk . Der kan ringes på
7236 3636.
Med venlig hilsen
Brian W. Ahlquist:
Chef for kultur, fritid og borgerservice i Holbæk Kommune

