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Orientering til foreninger omkring nedlukning i forbindelse med 
COVID-19 (coronavirus) 
 
Statsminister Mette Frederiksen annoncerede i går aftes en række nye tiltag i kampen for 
at dæmpe udbredelsen af coronavirus. Blandt andet blev det kraftigt anbefalet fra regerin-
gens side, at alle frivillige foreninger indstiller indendørs aktiviteter i to uger. 
 
Ishøj Kommune bakker op om tiltagene og følger de krav og anbefalinger der kommer fra 
myndighederne. Regeringens opfordring går blandt andet på, at indendørs aktiviteter i for-
eningsregi indstilles i de to kommende uger. Samtidig anbefaler Danmarks Idræts Forbund, 
at alle udendørs idrætsforeningsaktiviteter aflyses i samme periode for at støtte op om be-
stræbelserne på at dæmpe udbredelse af smitten. 
 
Ishøj Kommune tager situationen alvorligt og har besluttet at lukke følgende kommunale 
faciliteter ned fra dags dato og foreløbigt frem til og med 29. marts 2020. Det vil sige, at der 
ikke er adgang til disse faciliteter: 

- Ishøj Idræts & Fritidscenter samt alle klubhuse på området 
- Ishøj Svømmehal 
- Foreningshuset Vejlebrovej 45 B 
- Foreningshusene Strandvangen 54 
- Vandkulturbåden på Ishøj Havn 
- Idrætsfaciliteter på samtlige folkeskoler 
- Aktivitetshuset på Bredekærgård 
- Klubhus på Torbens Vænge 10 
- Ishøj Kunstforening 

Det drøftes løbende om der er behov for at lukke yderligere kommunale klubhuse ned. 
Såfremt det bliver akuelt vil dette blive meldt ud til samtlige foreninger. 

Regeringen opfordrede desuden til at undgå alle forsamlinger med over 100 deltagere i 
samme periode. Derfor er Ishøj Kommunes anbefaling til foreninger at aflyse generalfor-
samlinger og større kursus- og mødeaktiviteter. 

Vi følger udviklingen nøje og vender tilbage med yderligere information, når det er aktu-
elt. Vi opfordrer til I følger ovenstående og tager de nødvendige forholdsregler. 

Hvis I har spørgsmål kan der rettes telefonisk henvendelse til Center for Kultur og  
Fritid på telefon 4357 7117. 
 
Med venlig hilsen 
Center for Kultur og Fritid 
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