Corona info fra Herning Kommune, 16.3.2020
Kære foreninger,
Først og fremmest tak! Tak for hurtig og nøgtern reaktion på sidste uges meldinger om nedlukning. Jeg har
kun indtryk af, at I har reageret som vi håbede på i den svære situation vi står i – og som vi må forvente kun
bliver vanskeligere fra nu af.
Vi vil, efter bedste evne, forsøge at holde jer opdateret med det som relevant undervejs – og vi kommer
måske også til at bede om jeres hjælp undervejs. Første gang i dag.
For det første forsøger vi at få et overblik over værnemidler. Hvis I af en eller anden grund har håndsprit på
jeres lager, så må I meget gerne melde det ind til Helle Baadsgaard (bekhb@herning.dk) hurtigst muligt og
senest tirsdag kl. 15. Vores sundhedssektor får al mulig brug for blandt andet håndsprit de kommende
dage, og vi vil gerne vide om vi kan være heldige at finde noget ude hos jer.
For det andet – men ikke mindre vigtigt: Herning Kommune består i al overvejende grad af små og
mellemstore virksomheder. Og de er særligt udsatte når landet lukker ned. Derfor må I meget gerne
overveje, om der er investeringer I kan gøre nu i stedet for senere. Altså allerede planlagte investeringer,
som kan fremrykkes. Er der noget renovering der kan pågå mens faciliteterne alligevel er lukket ned? Har I
planlagt nyt spillertøj, som kan bestilles nu? Og så er jeres fantasi helt sikkert bedre end min… Al hjælp vil
være velkommen. Der er ikke noget der tyder på, at vi er tilbage ved normalen lige foreløbig, så de små
selvstændige får brug for al den hjælp de kan få.
I øvrigt – mange af jer har i vedtægterne, at generalforsamlingen skal holdes i 1. kvartal – og den øvelse er
alt andet lige vanskelig lige nu. Det får naturligvis ingen konsekvenser for støtten eller andet at
generalforsamlingen udskydes til efter corona-krisen.
Hvis I har spørgsmål så er I selvfølgelig stadigt mere end velkomne til at kontakte os. Alle mand i Kultur- og
Fritidsafdelingen er til stede på computer og telefon fra hjemmekontorerne.
Med venlig hilsen
Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og Fritidschef
Herning Kommune
_____________________________________
Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og Fritidschef
By, Erhverv og Kultur
E: soren.baunsgaard@herning.dk
T: 9628 8630
M: 4010 1525
www.herning.dk
_____________________________________
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt
sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder og behandling af dine oplysninger her:
https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse

