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Coronainformation, 6. april 2020

Kære foreninger

Der er forår i luften. Og her til aften har statsministeren lagt op til en langsom åbning
af Danmark igen. Hvis det skal lykkes, så kræver det stadig, at vi holder fast i dét der
må blive årets sætning; sammen – hver for sig.
I første omgang betyder statsministerens melding, at det folkeoplysende frivillige foreningsliv stadig har lukket i hvert fald indtil 10. maj. De retningslinjer efterlever vi naturligvis i Herning Kommune.
Mange af jer har været i kontakt med vores medarbejdere i Kultur- og Fritidsafdelingen
de seneste uger. Der er tilbagemeldinger om udfordringer – men allermest meldinger
om kreativitet og livslyst. Energi og nye tanker er der nok af. Mange foreninger og institutioner benytter lejligheden til at styrke hitte-på-somheden, få samlet op på listen
over ”det gør vi engang når vi får tid” og tænke nye aktivitet når verden åbner igen.
Men for nogle ér der udfordringer i den situation, som vi står i – ikke mindst økonomiske udfordringer. For mange er udfordringen ikke mere end en økonomisk hudafskrabning på knæet. Men for nogle vil den lange lukketid betyde faldende indtægter
og deraf følgende økonomiske vanskeligheder. Der er initieret flere hjælpepakker fra
statsligt hold, og Kulturministeriet har samlet en oversigt over de relevante på deres
hjemmeside (https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/). Jeg vil stadig
gerne opfordre jer til at tage kontakt til den medarbejder I normalt taler med hos Herning Kommune, hvis der er konkrete udfordringer hos jer. De fleste holder ferie her op
til påske – men de er klar ved mail og telefon igen straks efter påske.
Kultur- og Fritidsudvalget har møde tirsdag den 14. april, og der fremlægger vi fra forvaltningens side status som vi kender den. Alle I, som allerede har talt med vores
medarbejdere, har vi styr på. Hvis der er andre input fra jeres forening eller institution,
som det er væsentligt at kende til, så send meget gerne en mail til jeres sædvanlige
kontaktperson i Kultur- og Fritidsafdelingen eller Herning Idrætsråd – med mig på cc.
Med ønsket om en god påske – og med venlig hilsen.

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og Fritidschef
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