
Vinterbaderforeningen Morgenrøden c/o Karen Blok 

                                                                                                                             
                                                                                                      18. marts 2020 
Kære allesammen 

 
Bestyrelsen tænker på jer, og er overbeviste om, at I også nøje efterlever regler udstukket pga. situationens 
alvor i disse Corona tider. 
Vi skal i Vinterbaderforeningen Morgenrøden overholde ALLE de for nuværende gældende regler, for at 
undgå yderligere smitte. 
Undlad at samles, også i fri luft på broen, pas derved på jer selv og hinanden. 
Så går vi på et tidspunkt fælles mod bedre tider. 
Som Hendes Majestæt udtalte i aftes: 
“Vi må indse og lære, at situationen kræver noget af os alle” 
Nedenfor seneste udmelding denne morgen fra Vejle Kommune, kultur og fritid. Disse retningslinjer, som vi 
er omfattet af, skal vi i foreningen selvfølgelig efterleve. 
 
Gode hilsener  
Pbv Karen Blok 
 
 
Fra: Thomas Schmidt Idræt og Faciliteter Kultur og Fritid Vejle Kommune 
Dato: 18. marts 2020 kl. 07.31.02 
Emne: Coronavirus - COVID-19 
Kære alle 
  
Som I formentlig ved, så gik regeringen i går aftes ud med en række drastiske tiltag for at forebygge yderligere 
smittespredning af coronavirus – COVID-19. 
Tidligere er bl.a. alle kommunale haller samt en række private idrætsfaciliteter lukket ned. Nu er tiltagene skærpet 
som følge af, at situationen løbende bliver værre, og for at stoppe smittespredningen.  
Det betyder bl.a., at alle sportsfaciliteter, shopping-centre, restauranter og cafeer skal lukkes ned fra i dag kl. 10.00 
Det er drastiske tiltag, som indikerer, at vi står i en meget alvorlig situation.  
Det betyder også, at vi forventer, at al aktivitet i haller, klubber, spejderhytter, rideklubber m.m. stoppes med virkning 
fra i dag den 18. marts kl. 10.00. Skulle I mene, at der fortsat kan forsvares aktivitet i jeres klub eller forening, så vil vi 
bede jer melde dette tilbage til os så hurtigt så muligt.   
I forhold til steder, hvor der er dyr, så vil der naturligvis være behov for fordring og pasning. Her forventer vi, at I 
implementerer ordninger, der sikrer, at der kun er et minimalt antal personer tilstede på anlægget af gangen, og man 
samtidig overholder myndighedernes forskrifter vedrørende hygiejne,  afstand, fysisk kontakt m.m for at modvirke 
smittespredning. 
  
På den måde er vi alle med til at forebygge smittespredning af coronavirus.   
Har I spørgsmål til ovenstående, så er I velkomne til at kontakte idrætsinspektør Thomas Schmidt. 
Vi håber på jeres forståelse.    
Venlig hilsen  
Thomas Schmidt 
 
Idrætsinspektør | Idræt og Faciliteter | Kultur og Fritid 
Vejle Kommune | Vedelsgade 25 | 7100 Vejle 
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