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Kære Medlemmer
Covid19 er endnu engang blevet skærpet, og derfor tager Sebber Kloster Golf
Klub selvfølgelig også de restriktioner, som regeringen og efterfølgende DIF og
DGU udstikker, meget alvorligt.

Vi må lige nu være en forsamling på 50 personer, hvilket vil sige, at
klubber i klubben, turneringer eller gæster udefra må være 50 – dette
gælder indtil videre til den 4.oktober. 
Når der er servering indendørs, skal alle bære mundbind, når man
bevæger sig rundt i lokalet - også de ansatte/frivillige.
Der er ikke noget afstandskrav inden for én forsamling på 50 personer,
hverken ude eller inde, men vi opfordres til afstand på én meter fra næse
til næse – afstandskravet gælder alene mellem flere forsamlinger – så når
man mødes i klubber i klubben, så gælder afstandskravet ikke. Der skal
stadig være 2 kvadratmeter pr. person, hvilket betyder vi reelt kan være
100 personer i klubhuset, fordelt over flere forsamlinger på max 50
personer, der mellem forsamlingerne har den nødvendige afstand 2 meter
fra næse til næse. 
Bestyrelsen ønsker, at vi fremover indendørs kun tager hver anden stol i
brug, – da de fleste medlemmer er en del af en udsat gruppe - og dermed
opnår vi en fornuftig afstand uanset covid19 reglerne, så er det kun 50
personer vi kan være i klubhuset. Så fremover vil det alene være hver
anden stol, der er til rådighed, og dette vil gælde fra mandag morgen.
Stole, der ikke kan bruges indendørs, vil være markeret.

 
Vi ved, at I alle fortsat vil være med til at tage vare på Jer selv og Jeres
omgivelser, sprit hænder, hold hygiejnen højt – host i ærmet og hold fornuftig
afstand – Så kan vi forhåbentlig spille golf og dyrke det sociale i tiden fremover
– husk også, at det største ansvar påhviler den enkelte.
 
Med venlig hilsen 
Forretningsudvalget. 
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