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Kære medlem
Som I ved, har regeringen ved 3 åbning
givet tilladelse til genåbning af aktiviteter på
Kulturministeriets område.
Fredensborg Kommune har efterfølgende
givet grønt lys for genåbning af klubhusene
på Nivå havn under forudsætning af, at de
retningslinjer, som er udsendt fra Kulturministeriet overholdes.
I bestyrelsen har vi brugt de sidste dage på
at afklare, hvordan vi skal håndtere situationen, så medlemmerne kan føle sig mest
muligt trygge ved at benytte klubhuset.

Hylden blomstrer, så nu er det sommer ved
badebroen



Vi er nu så vidt, at vi har fået opmålt klubhus og vinterpalæ og opstillet retningslinjer
for benyttelse af begge dele. Vi åbner for
indendørs omklædning fra fredag den
19. juni.



Særlige retningslinjer for foreningslivet:
Vi skal overholde de retningslinjer, som Kulturministeriet har udsendt til idrætsforeninger og kulturinstitutioner, som indeholder ret
strenge krav til rengøring af foreningshuse,
som benyttes af mange medlemmer.

Overordnede retningslinjer:
For god ordens skyld gentager vi lige
Sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer, som stadig er gældende overalt:



Vask/ og eller sprit hyppigt dine
hænder
Hold som minimum 1 meters afstand

Fredensborg kommune har dog oplyst, at
rengøringsniveauet i klubhusene på havnen
vil være uændret efter genoplukningen, dvs.
det er stadigvæk en gang ugentlig.

Bliv hjemme, hvis du er syg eller forkølet
Host og nys i ærmet
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Det er bestyrelsens umiddelbare vurdering,
at vi vil få svært ved at mobilisere frivillig
arbejdskraft til at rengøre huset i større udstrækning.
Det vil derfor i høj grad være op til medlemmerne selv at sikre den nødvendige hygiejne i både klubhus og vinterpalæ.
Vi er mange, som gerne vil kunne klæde
om indendørs i løbet af formiddagen. Ved
udarbejdelse af nedenstående retningslinjer
har bestyrelsen derfor lagt vægt på, at flest
mulige kan benytte huset til omklædning
under betryggende forhold, hvad angår hygiejne og opretholdelse af afstand.







Derfor er der også fastsat et max antal for,
hvor mange der må være i huset samtidig.



Hvad angår baderum holdes disse lukkede,
da smitterisikoen her er større end andre
steder og kravene til rengøring derfor også
strengere.



Det samme gælder saunaen, hvor det ikke
vil være muligt at opretholde fornøden afstand. Desuden er der usikkerhed omkring
smitterisikoen, da temperaturerne er lavere
ved gulv end ved loft.
Brug af klubhus og vinterpalæ:
Bestyrelsen vil bede medlemmerne overholde følgende:
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Klubhuset må primært benyttes til
omklædning. Vær opmærksomme på
ikke at optage unødig plads for andre, som gerne vil til.
Man bedes spritte sine hænder af,
når man kommer ind i huset
Når man har klædt om, bedes man
spritte pladsen af, hvor man har sid-

det/lagt sit tøj og andre flader, man
har været i kontakt med
Baderum og sauna benyttes ikke indtil videre
Man bedes respektere anbefalingerne om min 1 meters afstand overalt
Der må maksimalt være 25 personer
i huset ad gangen, fordelt med max
15 personer i stuen og max 10 i det
midterste omklædningsrum. Der må
max være 5 personer ad gangen i
vinterpalæet.
Toilettet holdes åbent, men vi opfordrer til kun at benytte det, hvis det er
nødvendigt.
Ved benyttelse af toilettet bedes man
spritte af efter sig på toiletsæde og
kontaktflader.
Der benyttes engangsservietter efter
håndvask

Rengøringsartikler:
Bestyrelsen og husgruppen sørger for, at
der er flydende sæbe, håndsprit, samt sprit
til rengøring af kontaktflader både i huset og
i vinterpalæet. Desuden sørges der for engangshandsker, køkkenrulle til afspritning af
kontaktflader samt papirservietter til toilettet.
Badebroen:
Da mange er i vandet i længere tid nu, kan
retningslinjerne om 1 på broen ad gangen
vanskeligt opretholdes. Men sørg stadig for
at holde afstand og klæd om et andet sted,
så ophold på broen undgås!
ÅBNINGSTIDER I KLUBHUSET:
Mens klubhuset har været lukket ned, er vi
nået ind i sommersæsonen, som løber fra

16. april til 30. september. Åbningstiderne
er nu følgende:
Hverdage: Klubhuset må benyttes fra kl 5
til kl 11.
Weekend: Klubhuset må benyttes fra kl 5
til kl 10.
Der er ingen eftermiddagstider i sommerhalvåret. Her må man enten klæde om
udenfor eller benytte vinterpalæet.
KLUBHUSET LUKKET I UGE 28:
Det er en del af vores aftale om deling af
klubhuset med vandskiklubben, at vi ikke
må benytte huset i den uge, hvor NVK har
sommer camp. Det foregår i uge 28, hvor vi
må klæde om udendørs.
Vi sender reminder ud inden.
WEEKENDEN 22. – 23. AUGUST:
Vandskiklubben afholder sommer cup i
weekenden 22. 23. august, hvor vi har lovet, at vi også overlader dem klubhuset..
Vi sender reminder ud inden.
BRUG AF VANDSKIKLUBBENS BRO:
Vi har lovet vandskiklubben at henstille til
vores medlemmer, at man ikke bader fra
deres bro, når der er kæde for, og de har
aktiviteter på vandet. De ved godt, at det
ikke kun er vores medlemmer, der bader
ved broerne, men vi har alligevel lovet at
bringe dette videre.
ARBEJDSGRUPPER:
Vi plejer efter generalforsamlingen at hænge lister op i klubhus og vinterpalæ med
henblik på ajourføring af de eksisterende
arbejdsgrupper.. Det har der ikke været muPage 3

lighed for endnu i år, men det vil vi gøre
snarest. Vi håber, at mange medlemmer har
lyst til at deltage i en af de 4 arbejdsgrupper, som omfatter:





Badetrappe og afmærkning af badeområde
Vedligeholdelse/rengøring af vinterpalæ
Vedligeholdelse/rengøring af klubhus
Medlemsaktiviteter

Vi er i gang med at beskrive arbejdsindhold
for de enkelte grupper, så der skabes klarhed over, hvad det indebærer at deltage i
en af grupperne.
STANDERHEJSNING:
Vores fødselsdagsarrangement med standerhejsning måtte vi jo desværre aflyse. Vi
har ikke glemt standerhejsningen, men afventer, at masterne ved flagstangen fjernes,
da det er nødvendigt at lægge flagstangen
ned for at få bragt orden i linerne.
MEDLEMSARRANGEMENT I UGE 35:
Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den
27. august, hvor vi vil afholde et medlemsarrangement på højen fra kl. 17.00. Nærmere oplysninger følger i god tid inden arrangementet..
I ØNSKES ALLE EN RIGTIG DEJLIG
SOMMER MED MANGE GODE TIMER
VED ØRESUND!
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