Til medlemmerne.
Solbjerg Fritidscenter, som borgerhus under Aarhus Kommune Sport og Fritid, har i starten af juni måned
modtaget en række retningslinjer forud for regeringens lempelser på forsamlingsforbuddet af 8. juni 2020.
En væsentlig faktor i baggrunden for nedenstående beslutning ligger blandt andet, at det er Fællesrådets,
herunder beboerhusstyrelsens ansvar regelmæssigt dagligt at rengøre kontaktflader i beboerhuset i
forbindelse med husets anvendelse. En retningslinje udstukket af myndighedernes og Aarhus kommune.
Derfor ser Fællesrådet, herunder beboerhusstyrelsen, sig nødsaget til at holde Fritidscentret lukket frem til
1.8.2020 som et åbent beboerhus, hvor medlemsforeninger kan komme og gå som vanligt. Kunne vi så
holde huset åbent ved at stille krav om at de der brugte huset tørrede kontaktflader af når de ankom og når
de forlod huset igen? I princippet kunne vi dette, men ansvaret, hvis skaden sker ligger stadig hos den
frivillige beboerhusstyrelse. Dette ansvar ønsker vi som Fællesråd ikke at pålægge nogle frivillige, slet ikke
når tidshorisonten er så kort som den er og huset normalt står ferielukket i størstedelen af juli måned
alligevel.
Men vi må også erkende, at forsamlingsforbuddet 8. juni blev hævet fra 10 til 50 personer, hvilket medførte,
at mange arrangementer som fødselsdage, barnedåb, bryllupper osv. nu kan afvikles. Dermed så har vi
overfor de privatpersoner der har booket Fritidscentret som festlokale/selskabslokale en forpligtigelse i at
efterleve vores del af kontrakten.
Her har vi som frivillig beboerhusstyrelse en mulighed for at følge retningslinjerne fra myndighederne ved at
sørge for rengøring af beboerhuset inden nøglen udleveres om fredagen og foretage en slutrengøring når
nøglen afleveres igen søndag.
Dermed er retningslinjen frem til 1.8.2020, at Fritidscentret er lukket for medlemmers frie brug af huset.
Huset er kun åbent efter aftale med beboerhusstyrelsen ved betalende arrangementer, hvor huset har
funktion som selskabslokale/festlokale
Dermed er kalenderen i huset hjemtaget af Ingelise Pedersen (2925 1350) for at kunne varetage aflysninger
og flytninger af de selskaber, som er påvirket af situationen.
Håber på forståelse fra husets vanlige brugere overfor denne beslutning.
Vi ønsker ikke at frivillige kræfter pålægges et ansvar de ikke bør have i forhold til retningslinjer fra
myndighederne.
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