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Den 11. juni 2021 

Kære medlemmer  
 
Der er dags dato opnået politisk aftale om den næste genåbningsfase gældende fra fredag den 11. juni 2021. Af 
relevans for Marielyst Golf Klub kan følgende uddrages:  
 
Det er fortsat klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter 
spillernes ansvar at overholde disse. 
 

 Forsamlingsloftet hæves til 100 personer indendørs og bortfalder helt udendørs. Rent fysisk kan vi dog 
IKKE være mere end 80 siddende indendørs. 

 Fra mandag den 14. juni fjernes kravet om brug af mundbind i klubhuset.  
 Fra den 1. juli ophæves areal- og afstandskrav både inden- og udendørs, men frem til 1. august vil der 

fortsat være krav om stikprøvekontrol af coronapas indendørs.  
 Frem til 1. juli 2021 vil det være fysisk muligt indendørs at være40 siddende personer i klublokalet med 

trægulv + 15 på stengulvet foran ProShoppen. På terrassen er der siddepladser til i alt 75 – 80 personer. 
Efter den 1. juli skulle det igen være muligt at være 80 personer indendørs og 100 personer på terassen. 

 Der skal opsættes håndsprit ved indgang til klubhus og til mødelokaler. 
 Proshoppen kan være åben med min. 4 kvm. pr. stående kunde. 
 Bagrum og toiletter må fortsat benyttes af alle. 
 Der skal opsættes informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, bl.a. i f.m. boldma-

skine, kurve, brug af buggy´s og udlejnings golfsæt m.v. 
 
Anbefalinger til den enkelte golfspiller: 

 Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme. 
 Hold afstand til andre golfspillere og ansatte og følg givne anvisninger. 

 
Fremover anbefales mandbind i den kollektive trafik, ved test og ved symptomer på sygdom – mens kravet fjer-
nes hos frisører, i supermarkedet, i daginstitutioner og de fleste andre steder i det offentlige rum. 
 
Vaccinerede og tidligere smittede personer, som er nære kontakter til personer, der er syge med COVID-19, be-
høver ikke længere at gå i selvisolation. De bør dog stadig, lige som alle andre nære kontakter, blive testet to gan-
ge på 4. og 6. dagen efter, de sidst var i nær kontakt med den smittede person. 
 
For yderligere oplysninger henvises til DGU hjemmeside og/eller Sundhedsstyrelsens løbende nyhedsbreve. 
 
På bestyrelsens vegne 
Erik Nordahl-Pedersen 
Formand 


