COVID-19 Orientering til medlemmerne i SMG 12.juni 2020
Nu går tiden mod mere åbenhed af klubhus og mulighed for samvær. Det har været en meget
anderledes tid, men vi syntes trods alt det er gået fint. Vi vil gerne takke medlemmerne for
opbakning, forståelse og ikke mindst medvirken til, at vi er kommet gennem foråret og den store
nedlukning. Nu går det mod en genåbning af aktiviteterne. Det håber og tror vi også vil lykkes.
Selv om genoplukningen nu starter, er det stadig vigtigt at overholde de overordnede
bestemmelser i forhold til at undgå smitte med covid-19. Men der er kommet nye retningslinjer
fra myndighederne, der som nævnt lemper lidt på forskellige forhold omkring aktiviteter og andet.
Bestyrelsen har på baggrund af myndighedernes vejledning besluttet følgende:
•

Det drejer sig om at holde afstand, undgå at forsamles for mange, og fastholde
håndhygiejne. Disse regler gælder fortsat uanset alt andet.

•

Klubhuset åbnes for normalt brug. Dog må der højest være 20 personer i klubhuset
samtidigt. Håndtag og andre kontaktpunkter afsprittes dagligt. Desuden er det vigtigt at man
rydder op og gør rent efter sig. Der står fortsat sprit, såledan at man kan spritte af hvis man
føler for det.

•

Grillen kommer ud og kan benyttes. Her er det ligeledes vigtigt med afspritning af
kontaktsteder, hvilket er brugernes eget ansvar. Desuden gælder den generelle regel om
forsamling udendørs. Hold afstand

•

Baderummene bliver åbnet. De må benyttes af 1 person ad gangen. Udvendigt er der
ophængt skilte Rødt/grønt, så man kan markere at badet er optaget. Man banker anstændigvis
på døren inden man åbner. Der er sprit til rådighed, sådan at man kan afspritte kontaktsteder,
håndtag og andre relevante steder. Man skal sørge for at der er rent og afsprittet efter brug af
baderummene.

•

SUP starter igen. Vi træner mandag og onsdag fra kl.18.00 - 20.00. Dragterne hænger til tørre i
mastehuset. Baderum og omklædning som nævnt oven over.
Der findes sæbe og sprit stort set alle steder. Det er deltagernes opgave og ansvar at gøre
rent efter sig, og sørge for afspritning.

•

Vi har stor tiltro til at medlemmerne fortsat positivt medvirker til efterlevelse af vejledningerne, og
får det til at fungere, så skal vi nok komme igennem uden nogen problemer. Så snart der foreligger
nye vejledninger, vil vi tilrette bestemmelserne.
På bestyrelsens vegne
Finn Jørgensen.

