NYHEDSBREV I OF HARRESTRUP
Den 17. august 2020
Kære medlemmer,
Ordinær generalforsamling
Som bekendt afholder vi ordinær generalforsamling på lørdag, den 22. august 2020 kl. 10.00 i den store sal
på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup.
Nogen har stillet spørgsmål om, hvordan vi kan gennemføre generalforsamlingen i forhold til det
nuværende forsamlingsforbud, og der er det selvfølgelig vigtigt at have myndighedernes vejledninger for
øje.
Af politiets hjemmeside (https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-idanmark) fremgår blandt andet:
”Generalforsamlinger og lignende i virksomheder, fagforeninger mv. er som udgangspunkt omfattet
af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 100 personer er til stede på
samme sted samtidig. Hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500
personer til stede ved arrangementet.”
Hertil bemærkes, at Tapetens store sal under normale omstændigheder er godkendt til 450 personer. Der
er således tale om en ganske stor sal, hvor det er muligt at holde den nødvendige afstand.
Ved opstilling af borde og stole forsøges det at lave så meget afstand som muligt mellem hvert
medlem/parcel. Afstandskravet på én meter måles fra næsetip til næsetip.
Bestyrelsen sørger for, at alle overflader afsprittes inden generalforsamlingen, ligesom der naturligvis er
opsat beholdere med sprit ved indgangen og andre relevante steder, således at der kan holdes en god
håndhygiejne. Herudover vil mikrofonen blive afsprittet, hver gang den skifter hænder, og der er indkøbt
særlige servietter med sprit til dette.
For at mindske risikoen ved, at flere medlemmer rører ved samme genstand/udstyr, opfordres I i øvrigt til
selv at medbringe håndsprit, kuglepen, blok/papir mv. Men bestyrelsen sørger naturligvis for, at de
nødvendige remedier vil være tilstede i lokalet.
Sårbare medlemmer – og alle andre der måtte ønske det – opfordres til at bære mundbind for at passe på
sig selv og andre.
Husk, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle personer med sygdom eller symptomer, som kan tyde på
Covid-19, skal blive hjemme.
Kolonihaveindsatsen
Ballerup Kommune afholder som bekendt borgermøde om lokalplanen på Ballerup Rådhus/Atriumgården
den 18. august 2020 kl. 18.00-20.00. Kommunen har tidligere meddelt, at der er begrænsede antal pladser
og at deltagelse kræver tilmelding. Kommunen har efterfølgende meddelt, at de desværre har måttet afvise
interesserede, hvorfor mødet vil kunne følges på ballerup.dk - også efter mødet er overstået.
Medlemmer, der ikke har fået plads på borgermødet, opfordres til at møde op foran rådhuset på tirsdag kl.
18.00. Et stort fremmøde af medlemmer, der er ”sat uden for døren, kan således synliggøre, hvor mange
kolonister i vores – og kommunens øvrige haveforeninger – som påvirkes af kommunens lokalplansforslag.
Er det ikke værd et bruge en time eller to på?
På lokalbestyrelses vegne
/Gitte

