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København den 28. maj 2020  
 

 
 

 
 
 
NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Som nævnt i sidste ”Nyt fra generalsekretæren” vil jeg fremover sende nyhedsbrevet til alle 
lokalforeningers bestyrelsesmedlemmer, såfremt vi har deres e-mail adresse. Det gør jeg hermed 
– så velkommen til! 
 
Det går heldigvis stadig den rigtige vej i forhold til corona-krisen. Sekretariatet er på vej mod en 
normalisering, hvor vi alle igen arbejder fra sekretariatet. Jeg forventer, det sker fra mandag den 8. 
juni.  
 
Grundlovsfester 
De fleste om ikke alle grundlovsfester er aflyst. Men Grænseforeningens formand Jens Andresen 
holder alligevel en grundlovstale. Videoen kan ses Grundlovsdag fra kl. 10.00 på 
www.facebook.com/graenseforeningen 
 
Kulturministeriets vejledning 
Nu har vi modtaget Kulturministeriets vejledende retningslinjer for genåbning af foreningsliv og 
folkeoplysende og kulturelle aktiviteter- indendørs. Retningslinjerne er vedhæftet – men nedenfor 
et kort uddrag af det vigtigste. 
 
Danmark fortæller 
Dansk Folkeoplysnings Samråd har inviteret medlemmer af Grænseforeningen til at deltage i et 
projekt, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle deres fortælletalent i en digital sammenhæng. 
Vi har fået tre tilmeldinger og har endnu to pladser. Se vedhæftede folder. Kontakt Bonnie Barr 
hurtigst muligt og senest den 4. juni på bb@graenseforeningen.dk, hvis du er interesseret. 
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Microsoft 365 
Jeg minder om, at alle lokalforeningsformænd har gratis adgang til Microsoft 365 pakken. I har 
fået tilsendt et password, der hører til lokalforeningens grænseforenings e-mail sammen med 
adgangskoden til Collect. I programpakken findes de vigtigste Microsoft programmer samt TEAMS, 
som er et meget udbredt og pålideligt program til videosamtaler. Også med børnebørnene…. 
 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
 
 
Kort uddrag af kulturministeriets retningslinjer for genåbning af foreningsliv m.v. 
 
Alle bør først og fremmest iagttage grundelementerne i forebyggelse af smittespredning, der i 
prioriteret rækkefølge er:  
1) Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.  
2) Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.  
3) Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.  
 
Forud for genåbning skal foreninger, institutioner mv. sikre, at rammerne for at efterleve alle 
sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er 
på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% 
alkohol) tilgængeligt. Foreningens, institutionens mv. ledelse skal løbende monitorere den 
gradvise genåbning.  
 
Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes 
inden for de gældende restriktioner for forsamlingsfriheden, pt max 10 personer (hæves muligvis 
til 30-50 personer pr. 8. juni).  
Der må under alle omstændigheder maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, 
hvortil der er offentlig adgang. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Den konkrete 
maksimumkapacitet, herunder ift. gulvareal pr. person, fastsættes ud fra en konkret vurdering. 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at fysisk anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne 
dråber/partikler) aktivitet.  
 
Foreningsliv og andre fritidsaktiviteter bør - ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger - 
fastlægge særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres 
i forbindelse med de konkrete aktiviteter – dog under skyldig hensyntagen til deltagernes alder, 
herunder hvis der er tale om børn. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 
meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Ved aktiviteter med kraftig udånding, fx 
sang, råb, foredrag, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand. Ligeledes bør sikres 2 
meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række af tilhørere, (mens det er 
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tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem tilhørerne, hvis disse ikke synger, fx i forbindelse med 
foredrag). Afstand vurderes fra næsetip til næsetip, således at det ved siddende indretning skal 
måles fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn.  
 
I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den anbefalede afstand eller 
regulere afstand til andre, er det vigtigt, at foreningen/organisationen/institutionen overvejer 
tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt for 
både medlemmer, ansatte og frivillige. Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag til 
at danne en barriere mellem personerne. Fx kan aktiviteten organiseres i faste grupper med et fast 
antal pr. gruppe, ligesom opstilling på rækker i klasselokaler kan begrænse ansigt-til-ansigt 
kontakt, samt sørge for god udluftning.  

mailto:info@graenseforeningen.dk

