Den 21.4. 2021

Påbud om midlertidig lukning af kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter i Ølgod sogn

Varde kommune meddeler hermed midlertidigt påbud om lukning af kultur-, idræts-, fritids- og
foreningsaktiviteter i Ølgod sogn jf. BEK nr. 596 af 09/04/2021 Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind
m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 4a stk. 3.
Påbuddet omfatter jf. BEK nr. 596 af 09/04/2021 § 4a stk. 4 :
1) Lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder
over, og hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder zoologiske
anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker,
aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
2) Lokaler, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og
hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter,
herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.
Hvilket konkret betyder, at følgende kultur-, idræts-, fritids- og foreningslokaliteter og lokaler i Ølgod sogn
er omfattet af påbuddet:
Ølgod Bibliotek og Kulturhus
Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Ølgod Museum
Hjedding Andelsmejeri
Foreningshuset Lindeallé
DDS Ølgod (kun spejderhytte)
Ølgod Hallen
Hallen ved Ølgod Efterskole (til foreningsaktiviteter)
Klubhus ved Ølgod Stadion
Klublokale for Sydvestjysk Modeljernbaneklub
Klubhus for Krusbjerg Krocket Klub
Ølgod Ridehal (kun ridehal, ikke fold og andre udendørs lokaliteter)
Friluftsscenen (kulturelle aktiviteter)
Foreningslokale for Drabanterne
Klublokale for Ølgod Billard Klub

Klublokale for Skytteforeningen Ølgod
Begrundelse for påbuddet er, at der i Ølgod sogn hvor kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteterne er
beliggende jf. ovenfor oplistning, i de seneste syv dage er en incidens på 464 smittede med covid-19 pr.
100.000 indbyggere, 24 smittetilfælde med covid-19 og en positivprocent på testresultater for covid-19 på
2,0.
Påbuddet gælder fra den 22.4.2021 og løber indtil der i Ølgod sogn i de seneste syv dage er en incidens på
færre end 400 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, mindre end 20 smittetilfælde med covid-19
eller en positivprocent for testresultater for covid-19 på mindre end 2 jf. BEK nr. 596 af 09/04/2021 § 4a
stk. 10. Påbuddet er først ophævet, når I har modtaget meddelelse herom fra Varde kommune.
Påbuddet omfatter jf. BEK nr. 596 af 09/04/2021 § 4a stk. 5 ikke:
•

•
•
•
•

Lokaler, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og
hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter,
herunder idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, i det omfang der udøves
nødvendig genoptræning af personer, jf. dog Bekendtgørelse 2021-03-25 nr. 518
om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og
coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 § 2.
Biblioteker må holde åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og
andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.
Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
Offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene
udøves sundhedsfaglig behandling og som en autoriseret sundhedsperson driver eller er ansat i.
De faciliteter, udøvere af professionel idræt benytter før, under og efter afviklingen af
idrætsgrenen.

Kommunalbestyrelsens påbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed jf. BEK nr. 596 af
09/04/2021 § 4a stk. 11.
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