
Bestyrelsesmøde 20.november 2020 

Mødet var indkaldt for at drøfte retningslinjer for de forskellige idrætstilbud og forsamlingsforbuddet der 

nu er nedsat til 10, og det bliver forlænget til 13.december. 

Da smitte trykket er stigende på Mors, drøftede vi om vi er gode nok til at overholde retningslinjerne og 

forsamlingsforbuddet på 10 personer.  

Gymnastik: 

Efter DGI’ s anbefaling har vi opdelt hallen i zoner. I hver zone måtte der være 10 gymnaster. 

Det er så nu blevet ændret til, at der må være 9 gymnaster i en zone og hver zone skal have deres egen 

instruktør, med egen musik og egne øvelser. 

Der er uddelt bøder til gymnastikhold i Sønderjylland, 10.000 kr. til foreningen og 2500 kr. til hver gymnast. 

Det kan vi ikke risikere, så derfor retter vi ind efter de skærpede retningslinjer. 

Der må nu være 9 gymnaster og 1 instruktør i hallen. Det betyder at gymnasterne må skiftes til at komme 

til gymnastik. Gymnasterne er nu opdelt i zone 1 og zone 2. 

Gymnastik mandag:  

Gymnaster i zone 1 møder ind, 9 personer 23.november, 7.december og 21.december. 

Gymnaster i zone 2 møder ind, 9 personer 30.november og 14.december. 

Gymnastik onsdag: 

Gymnaster i zone 1 møder ind 9 personer 25.november og 9.december. 

Gymnaster i zone 2 møder ind 9 personer 2.december og 16.cecember 

Dans: 

Dans er ikke kommet i gang efter nedlukning. 

Petanque og kroket: 

Begge grupper skal være meget opmærksomme på, at holde god afstand til medspillerne som der er 

skrevet i retningslinjerne og sendt fra DGI. 

Begge grupper skal have fokus på at der nu er et forsamlingsforbud på 10 personer. 

Det gælder især ved fremmøde, ved uddeling af baner/medspillere og ved kaffepausen. 

Der må fortsat kun være 10 i klubhuset, alle bærer mundbind. 

Stavgang: 

Der er 8 medlemmer der mødes hver onsdag. 

 

Næste møde 1.december kl. 12 

Referent Mette 


