
Forlængelse af restriktioner til den 17.
januar 2021
Kære foreningsrepræsentanter

Vi håber I har haft en glædelig jul.
 
I starten af december 8k vi - ved fælles indsats - bremset den høje smittespredning blandt
børn og unge i Herlev, da vi lukkede ned for foreningsaktiviteterne. Desværre ser vi fortsat
et meget højt smittetryk i Herlev.
 
Vi følger nøje regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at begrænse
smitten. På baggrund af regeringens udmelding i går den 29. december 2020, forlænger vi
de gældende restriktioner for foreningsaktiviteterne frem til den 17. januar 2021. Således
opretholder vi forsamlingsforbuddet på 10 personer, og restriktionerne på indeidrætten og
øvrige indeaktiviteter fortsætter frem til den 17. januar 2021.
 
Regeringens retningslinjer omfatter ikke udeidrætten. Derfor ophæver vi restriktionerne for
udeidrætten i Herlev fra den 4. januar 2021 og den organiserede udeidræt kan afvikles,
under de gældende retningslinjer.
 
Vi anbefaler, at I begrænser de organiserede udeaktiviteter mest muligt og at indeidrætten
ikke Lytter aktiviteter udendørs. Vælger I alligevel at Lytte aktiviteter udendørs, bør I undgå
fysisk kontakt, og overholde alle retningslinjer for at begrænse smitte. Alle
omklædningsfaciliteter vil fortsat være lukkede.
 
I skal have en stor tak for jeres opbakning og store indsats i 2020, hvor det at drive forening
har været sat på stor prøve.
 
Vi ønsker alle et godt nytår og ser frem til et år, hvor vi, med vaccinens udbredelse,
forhåbentlig kan få en normalisering af foreningsaktiviteterne i Herlev.
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