
Fra: Sport & Fritid, Aarhus Kommune 
Sendt: 17. april 2020 12:26 

Emne: Opdateret information til foreninger, aftenskoler, FO-klubber mv. vedr. forlængelse af Covid-19 tiltag frem til 
10. maj 

 

Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, Beboerhuse og daghøjskoler i Aarhus 

Kommune 

Att.: Formand, Kasserer, Bookingansvarlig 

 

OBS: Denne mail kan ikke besvares 

Kære alle foreninger 

 

Hermed opdateret information vedr. Covid-19 tiltagene i forhold til forenings- og fritidsområdet.  

 

Myndighederne har valgt at begynde genåbningen af Danmark. Dette omfatter dog endnu ikke forenings- og 

fritidsområdet, men primært skolerne. Det betyder at tidligere udmeldte tiltag og konsekvenser i mailen af 

26. marts (se nedenfor) fortsat er gældende, dog med undtagelse af de oplyste datoer.  

 

Fra Sport & Fritid vil vi endvidere gerne gøre opmærksom på et par yderligere emner:  

 

Udendørsfaciliteter:  

I Aarhus Kommune har vi valgt at lukke alle kommunale udendørs idræts- og foreningsfaciliteter 

(boldbaner, tennisbaner, atletikanlæg mv.) for foreningsbrug foreløbig frem til 10. maj.  

For foreningsejede faciliteter gælder det, at den enkelte forening selv er ansvarlig for at man lever op til 

myndighedernes påbud. Men vi henstiller til, i lighed med ex. Danmarks Idrætsforbund, DGI og 

spejderorganisationerne m.fl., at foreningerne aflyser alle foreningsaktiviteter hvor medlemmerne mødes 

fysisk.  

 

Vi ved at mange foreninger længes efter at komme i gang igen. Der er dog en dialog mellem foreningernes 

hovedorganisationer og de relevante ministerier i forhold til mulighederne for at genåbne for 

foreningsaktiviteter.  Vi anbefaler derfor, at man fortsat afventer, at myndighederne vælger at åbne 

yderligere op for foreningsaktiviteter og hvilke sundhedsmæssige retningslinjer der følger med dette.  

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/dif-s-og-s-dgi-s-drofter-s-udendorsidraetter-s-med-

s-ministerier  

https://spejderne.dk/2020/04/16/dagens-moede-med-statsministeren-og-kulturministeren/ 

https://dds.dk/coronasmitte 

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi 

 

Åbning af skoler:  
Som følge af at skolerne er delvist åbnet igen fra den 15. april, så skal vi gøre opmærksom på, at det kan 

betyde at boldbaner, idrætshaller og øvrige foreningsfaciliteter kan blive taget i brug til skole- og 

pasningstilbud. Dette med henblik på at skoler og dagtilbud kan leve op til de fastsatte areal- og 

afstandskrav, samt gennemføre udeaktiviteter.  

 

Hvis man modtager henvendelser fra skoler eller dagtilbud, som ønsker at bruges jeres faciliteter, så må i 

meget gerne kontakte Sport & Fritid via jeres normale kontaktpersoner med henblik på at aftale nærmere 

rammer og vilkår.  

 

 

Tilskud som følge af Covid-19 nedlukningen:  
Som tidligere meddelt så udbetales alle bevilgede tilskud og aconto tilskud for 2020 på vanlig vis.  

 

I forhold til konsekvensern af Covid-19 nedlukningen og de mange aflyste aktiviteter, så arbejdes der både 

administrativt og politisk, på at få skabt løsninger i forhold til aktivitetsstøtte, lokaletilskud, tilskud til 
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voksenundervisning mm., således at nedgangen i aktiviteter ikke får negative konsekvenser for 

foreningernes tilskud i 2021.  

Så snart der er noget på plads vil der komme besked ud til alle foreninger.  

 

Statslige hjælpepakker:  
Vi vil fortsat henvise foreninger til at afsøge om de statslige hjælpepakker kan være en mulighed i forhold at 

dække evt. tab i foreningslivet som følge af aflyste arrangementer, tabte indtægter mv. Siden sidst er der 

kommet en række nye hjælpepakker på kulturministeriets område. Bl.a. 50 mio. afsat til idræts- og 

spejderforeninger og tilskud til tilbagebetaling af deltagergebyr på aftenskoleområdet. På Kulturministeriets 

hjemmeside kan man finde en oversigt over de hjælpepakker der kan være relevante for ministeriets 

forskellige aktørgrupper:  

https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/ 

OBS: Ikke alle detaljer og vilkår for hjælpepakkerne er endnu på plads, så i opfordres til løbende at tjekke 

om der kommer noget nyt.  

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Pedersen, Sektionsleder 

 

SPORT & FRITID  

Telefon 8940 4821  

e-mail: mpe@aarhus.dk 

 

 

 

Fra: Winkas <noreply@winkas.net> På vegne af Sport & Fritid, Aarhus Kommune 

Sendt: 26. marts 2020 09:29 

Til: Birger Weiling <biwe@aarhus.dk> 

Emne: Opdateret information til foreninger, aftenskoler, FO-klubber mv. vedr. Covid-19 situationen 

 

Til Folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, Beboerhuse og daghøjskoler i Aarhus Kommune 

Att.: Formand, Kasserer, Bookingansvarlig 

 

OBS: Denne mail kan ikke besvares 

Vær opmærksom på, at dette er en tidligere mail der henvises til ovenfor, hvorfor datoer mv. ikke længere er 

korrekte. 

Eksempelvis kender vi  pt. ikke tidspunktet for hvornår Forvaltningen  kan genåbner. 

 

Kære alle 

 

Regeringen har i denne uge meddelt, at de tidligere udmeldte foranstaltninger i forhold til Covid-

19/Coronavirus-situationen forlænges, foreløbig til og med den 13. april 2020. 

Sport & Fritid skal opfordre til, at foreningerne til enhver tid følger myndighedernes anvisninger og 

anbefalinger: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark 

 

Konsekvenser for sports- og fritidsområdet:  

I praksis kommer ovenstående udmeldinger fra myndighederne til  foreløbig at betyde følgende på sports- 

og fritidsområdet i Aarhus Kommune:  

 

Brug af kommunale og selvejende indendørs idræts- og fritidsfaciliteter:  

- Al brug af faciliteterne er foreløbig aflyst frem til og med 13. april 2020. 

- Sport & Fritid har pr. dags dato afbooket alle tider, der er booket i Aarhus Kommunes 

indendørsidrætsanlæg, skoler og øvrige fritidsfaciliteter.  

- Af de udsendte booking beskeder fremgår de præcise aflyste tider for den enkelte booking og anlæg. På 

Foreningsportalen er det ligeledes muligt at finde foreningens gældende og aktuelle bookinger.  
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- For brug af private og selvejende idrætshaller skal Sport & Fritid henvise til at foreningerne kontakter den 

enkelte idrætshal i forhold til konsekvenser af nedlukning.  

- Er der spørgsmål til ovenstående skal man kontakte Sport & Fritids lokalebooking: 

booking@mkb.aarhus.dk  

 

Brug af fritidshuse, spejderhytter, klubhuse og omklædningsrum:  
- Alle øvrige kommunale faciliteter hvor nogle foreninger har adgang, som ex. klubhuse, spejderhytter, 

fritidshuse, omklædningsrum mv. er også lukket for brug fra dags dato og foreløbig frem til og med den 13. 

april 2020.  

- Det samme vil jf. regeringens udmelding være gældende for foreningernes egne eller lejede lokaler i 

samme periode.   

- Foreninger skal derfor afholde sig fra at bruge disse faciliteter til foreningsformål i ovenstående periode.  

- Der hvor foreningerne selv har adgang til faciliteten via egen nøgle eller andet, vil det være tilladt, at 

repræsentanter fra foreningen i perioden kommer forbi for at foretage nødvendigt opsyn, afhentning eller 

levering af redskaber, udstyr el. lign.  

- Kontakt vedr. ovenstående skal ske til Chef for Aarhus Kommunes Idrætscentre, Heidi Frostholm Holch: 

hfh@aarhus.dk eller Koordinator for fritidshusene Glenn V. Pedersen: gvp@aarhus.dk  

 

Brug af kommunale fodboldbaner og fitnessanlæg:  

- Aarhus Kommune har valgt at lukke for brugen af alle kommunens fodboldbaner. Foreløbig til og med den 

13. april 2020.  

- Foreninger der har bookinger af fodboldbaner vil modtage afbooking af disse.  

- Endvidere skal gøres opmærksom på, at brug af kommunale græsbaner først er tilladt, når banerne er 

klargjort og frigivet af Sport & Fritid. Dette gælder også selvom det er senere end den 1. 

april.                                         

- For foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune henviser Sport & Fritid til de klubber der ejer og 

drifter kunstgræsbanerne.  

- Aarhus Kommune har  besluttet at lukke alle sine udendørs fitnessanlæg. Ved anlæggene er der skilte, der 

fortæller at anlæggene ikke må bruges.  

- Endelig skal det bemærkes, at DIF https://www.dif.dk/ henstiller til, at alle foreninger også indstiller sine 

udendørs aktiviteter i perioden.  

 

Udbetaling af aconto tilskud:  

• Sport & Fritid vil fortsat udbetale tilskud og aconto tilskud til foreninger, aftenskoler, haller, daghøjskoler, 

FO-klubber, Beboerhuse mv. i henhold til den hidtil gældende praksis og fastsatte udbetalingsdatoer. Ex.  

o 1. april 2020: 1. aconto rate aktivitetsstøtte, 2. rate FO-klubber, 2. rate daghøjskoler, 4. rate aftenskoler 

o 1. maj 2020: 1. aconto rate lokaletilskud, 3. aconto rate lokaletilskud haller 

o Fritidspas og APEHØS tilskud vil blive afregnet løbende. 

• Spørgsmål vedr. tilskud rettes til den sædvanlige kontaktperson for området.  

 

Kontakt til Sport & Fritids forvaltningen:  

• Sport & Fritidsforvaltningens fysiske adresse på Fjordsgades Forenings og Fritidscenter er foreløbig lukket 

i perioden 12. marts 2020 til og med 13. april 2020.  

• Der vil i ovenstående periode ikke blive afholdt fysiske møder med foreninger eller borgere.  

• Alle medarbejdere er sendt hjem og skal arbejde hjemmefra. Det vil derfor være muligt at kontakte 

forvaltningen via medarbejdernes sædvanlige mailadresser og telefonnumre eller via Sport & Fritids 

hovedpostkasse: sport-fritid@aarhus.dk  

• Der skal gøres opmærksom på, at forvaltningen holder lukket de tre dage op til påske (6., 7. og 8. apiril 

2020).  

 

 

Statslige hjælpepakker:  

Fra Sport & Fritid vil vi endvidere henstille jer til at være opmærksomme på de statslige hjælpepakker, i 

forhold til om de kan være relevante i den aktuelle situation. 

Nedenfor er der lavet en oversigt over nogle af de forskellige hjælpeordninger, som kan være relevante for 
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kulturinstitutioner, aftenskoler, foreninger, selvejende institutioner mv.  

Generelt kan det herudover anbefales, at man holder sig orienteret i virksomhedsguiden vedr. Coronavirus. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/  

Den bliver løbende opdateret med de nye tiltag, som regeringen melder ud. Der er også link til mere 

information på andre hjemmesider. 

 

Ved spørgsmål til nogle af hjælpepakkerne skal Sport & Fritid henvise til ovenstående hjemmeside og de 

relevante myndigheder.  

 

Mulighed for midlertidig lønkompensation: 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om midlertidig lønkompensation gældende for 

perioden 9. marts 2020 - 9. juni 2020. 

 

Aftalen gælder for lønmodtagere i alle private virksomheder (herunder foreninger, fonde og selvejende 

institutioner), hvis én af følgende betingelser er opfyldt;  

1. afskedigelser af minimum 30 % af den samlede medarbejderstab eller 

2. afskedigelser af mere end 50 lønmodtagere. 

 

Herudover er der flere betingelser, bl.a. at de hjemsendte lønmodtagere ikke må arbejde i 

hjemsendelsesperioden, og fortsat skal have fuld løn. Selve aftalen kan læses her: 

https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1503/trepartsaftale-om-

midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked.ashx?la=da 

 

For foreninger, fonde og selvejende institutioner er det vigtigt at være opmærksom på, at det også er en 

betingelse, at man modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige 

tilskud.   

Kompensationen vedr. fastansatte udgør 75 pct. af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 23.000 kr. pr. 

måned og pr. fuldtidsansat, som er omfattet. For timelønnede maksimalt 90 pct. af lønudgifterne og 

maksimalt 26.000 kr. pr. måned. 

 

Yderligere oplysninger 

For mere information kan Erhvervsstyrelsens hotline kontaktes på tlf. 72 20 00 34. Der kan læses mere her: 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ 

 

Forlænget frist for indbetaling af am-bidrag og A-skat:  

Fristen for betaling am-bidrag og A-skat er midlertidigt forlænget med fire måneder. Bemærk at der fortsat 

skal indberettes til e-indkomst.  

• Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020 

• Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020 

• Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020 

 

Forlængelse af betalingsfrist vedr. moms:  

Afgiftsperioderne for 1. og 2. kvartal lægges sammen. For mellemstore virksomheder 

For mellemstore virksomheder rykkes fristen dermed med 3 måneder og for små virksomheder med 6 

måneder. 

 

Bemærk at man fortsat kan indberette til de oprindelige frister og få negativ moms udbetalt. 

 

Lån med statsgaranti:  

Garantien gives af vækstfonden og udgør 70 pct. af restgælden på finansieringen. Det er et vilkår for at 

benytte ordningen, at driftstabet udgør over 30 pct. Der er desuden krav om at det er et midlertidigt 

likviditetsproblem pga. coronavirus. Lånet skal optages i banken og vil i øvrigt være på markedsvilkår. 

 

Mulighed for midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter:  

Denne ordning indbefatter bl.a. en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Målrettet 
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virksomheder på tværs af brancher og med et stort fald i omsætningen. Læs mere her:  

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/ko

mpensation-for-virksomheders-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/  

 

Hjælp i form af øvrige ordninger:  

• Refusion af sygedagpenge gives også i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden), når fravær skyldes 

sygefravær pga. Covid-19 – egen sygdom eller myndighedspålagt karantæne.  

• Arbejdsfordeling er mere fleksibel. Aftalen omhandler arbejdsfordeling hvor medarbejder går ned i 

arbejdstid pga. for få opgaver og får supplerende dagpenge i perioden. https://bm.dk/media/12851/faktaark-

om-arbejdsfordeling.pdf 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Pedersen, Sektionsleder 

 

SPORT & FRITID  

Kultur og Borgerservice  

N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C  

Telefon direkte 8940 4821  

e-mail: mpe@aarhus.dk 
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