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Klubben genåbner mandag den 24. maj 2021    
(2. pinsedag) kl. 19.00. 

Myndighederne har udstukket en række regler 
for, hvad der skal overholdes i foreninger, 
ligesom der vil være krav om coronapas for at 
man må komme i klubben.  

Bestyrelsen sikrer, at der før hvert møde er 
rengjort i klubben, og at der er styr på sprit, 
sæbe, engangsservice og øvrige værnemidler. 

Læs mere i nedenstående og ring endelig til en 
fra bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget. 

Vi glæder os til at se Jer igen. 

Bestyrelsen 

 

1981 - 2021 

Genåbning mandag 24. maj 2021 kl. 19.00 

Følgende regler gælder: 

Klubben åbner først kl. 19.00 (ikke før) 

Der er kun adgang til klubben med coronapas. 
Det er dit eget ansvar, at have et gyldigt 
coronapas, og der foretages dagligt 
stikprøvekontrol. 

Du skal spritte hænder ved ankomst, og når du 
tager noget i køleskabet   

Husk mundbind eller visir, når du går og står 
op i klubben. 

Hold 2 meters afstand til andre i klubben 

Ryk ikke på borde og stole 

Tag ikke gæster med i klubben 

Bliv hjemme hvis du føler dig syg 

Coronapas 

Der skal medbringes gyldigt coronapas hver 
klubaften.  

Der foretages stikprøvekontrol hver klubaften af 
alle tilstedeværende medlemmer. 

 

Et coronapas er følgende: 

Dokumentation for vaccination  

Negativ test der er maksimalt 72 timer gammel 

Immumitet på grund af påvist corona dvs. positiv 
pcr test der er mellem 14 – 180 dage gammel. 

 

Se mere på www.coronasmitte.dk 

Sommeråbent 

Bestyrelsen har besluttet, at der også i 
sommeren 2021 er åbent i klubben. Hvis vi 
rent praktisk kan få det til at gå op, vil det 

være både mandag og torsdag denne sommer. 

Vi informerer yderligere, når vi nærmer os. 

40 års jubilæum – husk de vigtige datoer til kalenderen 

Torsdag den 11. november 2021. Arrangement for medlemmer.    
Lørdag den 13. november 2021 er der reception i klubben på dagen 
samt festmiddag om aftenen for klubbens medlemmer med ledsager. 

40 år 

 


