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Coronainformation, 21. april 2020

Kære foreninger
Her følger endnu en corona-info. Det er helt sikkert ikke den sidste. Denne gang med
tre hovedtemaer – begrænset genåbning af udendørsidrætten, rådgivning og kompensationsordninger.
Der bliver nu små åbninger i det ellers helt lukkede fritids-land. Nu må vi afvikle udendørsidræt uden kropskontakt – og så længe aktiviteten holder sig inden for myndighedernes anbefalinger.
Det betyder også, at vi kan starte med den type aktiviteter i Herning Kommune. Det er
jer som foreninger, der har ansvaret for, at træningen tilrettelægges, så den lever op til
myndighedernes krav og vejledninger. I løbet af i dag bliver de udendørs faciliteter
åbne for booking igen, som I kender det. Dog skal det iagttages, at der nogle steder
kan være ændret brug af de udendørs idrætsarealer i forbindelse med skoler og daginstitutioners genåbning. Indendørs faciliteter som omklædningsrum og klublokaler er
fortsat lukkede.
Den opdaterede vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem DIF, DGI og Sundhedsstyrelsen. Vejledningen kan findes flere steder – også sammen med den information som skal bruges til medlemmerne – blandt andet på dif.dk/corona.
Helt generelt er der en del at finde rundt i for tiden – og vi vil rigtig gerne hjælpe jer, så
godt vi kan. Derfor er det nu aftalt mellem Herning Idrætsråd og Kultur- og Fritid, at vi
sammen nedsætter en taskforce, som skal hjælpe jer så godt som muligt.
Derfor er I velkomne til at kontakte:
Anders Buhl
Sekretariatsleder, Herning Idrætsråd
61 20 98 44
ab@hir.dk
Mette Skærbæk
Projektleder, Herning Kommune
22 22 43 72
mette.skaerbaek@herning.dk

Mads Løvig
Breddekonsulent, Herning Idrætsråd
22 81 67 91
ml@hir.dk
Helle Rasmussen
Fritidskonsulent, Herning Kommune
29 28 81 56
bekhr@herning.dk

Foreninger med særlige spørgsmål rettet mod talentarbejdet i Herning Elite kan fortsat
kontakte elitekoordinator Søren Baadsgaard, 42 38 35 55 / sb@hir.dk.
Herning Idrætsråd har i forvejen samlet en række informationer på deres hjemmeside,
www.hir.dk/raadgivning/corona. Der kan I også finde vej til de idrætsspecifikke vejledninger i forbindelse med genåbning.
-1Herning 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 på www.datatilsynet.dk

Det er selvfølgelig også muligt for medlemsforeninger at hente støtte hos DIF og DGI Midtjylland. DGI
Midtjyllands medarbejdere er hjemsendt på lønkompensation indtil videre, men konsulenterne har få
dage på kontoret, hvor de søger at vejlede så godt som muligt.
Vi har været i dialog med rigtig mange af jer den seneste tid. Den viden vi har samlet, bruger vi i vores
løbende dialog med DGI og DIF, som står for at definere de kriterier, der skal gælde for kompensationsordningerne til foreningslivet. Der er afsat 50 mio. kr. til puljen på landsplan, og vi håber på en udmøntning inden længe.
Ansøgninger kommer til at køre gennem eksisterende puljer hos DGI, DIF, Firmaidrætten og DUF. Én
af overvejelserne er selvfølgelig hvor langt de penge rækker, når det er meningen, at de skal dække
for både idrætsforeninger og spejderforeninger i hele landet. Det ved jeg, at DIF og DGI har højt på
listen i deres samtaler med folkene omkring regeringen.
Når vi kender kriterierne for de nationale puljer, forelægges disse for vores lokale politikere – holdt op
mod den viden, vi har indhentet hos jer.
Og som hidtil – kom endelig an, hvis I har spørgsmål eller overvejelser, som I mener vi bør kende til.

Med venlig hilsen

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og Fritidschef
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