Til medlemmer af SMG
Hermed reviderede retningslinjer for benyttelse af klubhus og afvikling af SUP og
kapsejlads. Retningslinjerne er revideret d. 14. maj, på baggrund af myndighedernes og
Dansk Sejlunions vejledning.
FOR ALLE AKTIVITETER OG FÆRDSEL PÅ BROER OG UDEN FOR KLUBHUSET:
Man skal holde afstand til hinanden, 1- 2 meter. Desuden skal man undgå større
forsamlinger og man må ikke forsamles mere end højest 10 personer. Håndhygiejne. Alle
arrangementer er fortsat aflyst indtil 31. august.
KLUBHUSET: Klubhuset er fortsat lukket for almindelig brug. Man må dog benytte
toiletterne. Her er mulighed for håndvask og afspritning. Derudover er klubhuset lukket for
al aktivitet med undtagelse af mødevirksomhed i forbindelse med sejlklubbens
administration, drift og vitale aktivitetsmøder efter aftale med bestyrelsen. Det betyder at
der kan afholdes bestyrelsesmøder, udvalgsmøder o.l. hvor deltagerantallet på forhånd er
kendt. Der etableres varmt vand i vandhanen til udendørskøkkenet, sådan at man har
mulighed for at vaske op der. Der gælder fortsat afstandskrav, max deltagerantal 10, samt
håndhygiejne.
S. U. P: Der er ikke mulighed for bad og benyttelse af omklædningsrum. Medlemmer der
er frigivet, kan benytte klubbens boards. De vaskes omhyggeligt efter brug. Med hensyn til
dragter og vest må man helst benytte sit eget. Hvis der er nogen der ikke har en dragt og
vest, er det muligt at låne en af klubbens, der så i en periode reserveres til den enkelte.
Hvis man vil benytte sig af dette tilbud, skal man kontakte Leif B. Christensen 21 75 04 22
for at lave en aftale. Desværre er der endnu ikke åbnet op for muligheden for at
nybegyndere og uøvede kan starte, fordi de kan få behov for fysisk assistance.
KAPSEJLADS: Onsdagskapsejladsernes start er udskudt til d.10.juni. Der holdes
skippermøde onsdag d.20.maj i klubhuset. Mødet gennemføres ad to omgange,
henholdsvis kl.19.00 og kl.20.00, så der ikke er mere end 10 personer i klubhuset.
Kl 19:00 er for de nuværende skippere og gaster, der sejlede kapsejlads sidste år.
Kl. 20:00 er for kommende skippere og gaster som gerne vil i gang med at sejle
kapsejlads.
Ovenstående er de regler der er gældende for færdsel i klubhuset og udearealer fra
d.14. maj 2020
Vi orienterer os løbende om de anbefalinger vi får fra myndigheder og forbund. Det ser ud
til at frigivelse af aktiviteter på vores område, er prioriteret ret langt ned. Så vi kommer nok
først med i den sidste del af den gradvise genoplukning
Det kan godt være at nogen synes bestemmelserne er lidt restriktive, men der også
mennesker iblandt os der sårbare, som vi bør tage hensyn til. Derfor skal vi tilrettelægge
tingene sådan at vi alle trygt kan færdes og udøve vores hobby.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

