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Kære idrætsforeninger i Herning Kommune

Det blev ikke nu vi kom tættere på en opklaring. Tværtimod. Danmark er stadig gået af
led, og holder mere eller mindre lukket i hvert fald til og med 13. april. Det rammer
også jer og den store kærlighed vi har tilfælles. Til vores sport, foreningslivet og det
fællesskab der følger med. Vi står sammen – hver for sig, lyder parolen. Og vi bakker
op – men det betyder ikke, at det er nemt.
Jeg vil gerne igen benytte lejligheden til at takke for jeres hurtige og præcise udmeldinger allerede for ti dage siden, da beslutningen om nedlukning blev taget første
gang. Det er imponerende hvor præcist og nøgternt I reagerede – tak for det. Nu har
vi brug for, at vi sammen forlænger den verden vi har kendt til siden forrige torsdag –
og holder fast i, at aktiviteterne er nulstillet for en stund.
Selvom vi ikke kan mødes i klubhuset, hallen eller på fodboldbanerne, så kan der stadig være masser af aktivitet i foreningerne. Jeg ved, at Herning Idrætsråd er klar med
deres service og ekspertise, det samme er DGI og DIF til de foreninger, som måtte
have spørgsmål eller udviklingstanker, som de gerne vil vende.
Jeg kan også love, at medarbejderne i Kultur- og Fritidsafdelingen er klar til at hjælpe.
Medarbejderne sidder, som så mange andre, ved deres skriveborde i privaten, men
adgangen til dem er uhindret. Så tag endelig fat i Helle, Helle, Kurt eller den, som I
normalt har kontakt med hos os. Vi følger løbende udviklingen og er klar til at hjælpe
med at knække problemer i den rækkefølge de opstår. Flere af jer har allerede henvendt sig – og vi står som sagt klar til at hjælpe, så godt vi kan.
I skal også vide, at vi i Herning Kommune er meget beviste om den store værdi vores
foreningsliv har. Derfor kan man godt forestille sig scenarier, hvor vi beder om hjælp
for eksempel til at kommunikere til jeres medlemmer eller andet. Derfor håber jeg
også, at I fortsat vil holde jer orienteret om udviklingen i jeres mailboks.
Pas på jer selv. Selv om verden er af lave, så bliver det forår igen lige om lidt!

Med venlig hilsen

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og Fritidschef
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