ODENSE SEJLKLUB
Til alle medlemmer af Odense Sejlklub
Kære medlemmer,
Bekymringen for udbredelsen af corona-virus i Danmark har skabt hidtil helt ukendte og meget bekymrende
forhold i Danmark. Det får også store konsekvenser for idrætten og sejlsporten – og dermed også for Odense
Sejlklub.
Det er på den baggrund, at bestyrelsen i Odense Sejlklub har truffet nogle meget vidtgående foranstaltninger
med aflysning eller udskydelse af arrangementer og aktiviteter på land
og i klubhuset.

Sundhedsstyrelsens fem
anbefalinger
Sundhedsstyrelsen opfordrer generelt
til, at der udvises en vis forsigtighed,
når man opholder sig sammen med
mange mennesker i offentlige
transportmidler eller ved større
arrangementer.
Helt konkret har myndighederne fem
anbefalinger:
- Vask dine hænder tit eller brug
håndsprit.
- Host eller nys i dit ærme – ikke dine
hænder.
- Undgå håndtryk, kindkys og kram –
begræns den fysiske kontakt.
- Vær opmærksom på rengøring – både
hjemme og på arbejdspladsen.
- Vær opmærksom, når du er på steder
med tæt kontakt til mange mennesker.
Kilde: Sundhedsstyrelsen

Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til
smittespredningen. Derfor ændrer regeringen og myndighederne
strategi og fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning
af institutioner.
Det er en situation, som er uden fortilfælde for idrætten og samfundet
i al almindelighed, og som ingen har kunnet forestille sig eller
forberede sig på.
Det er en ganske særlig situation for Danmark, hvor der er brug for at
vi alle udviser et nødvendigt samfundssind for at imødegå en yderlige
spredning af virus. Vi indstiller derfor al mødeaktivitet indendørs – i
foreløbigt 14 dage.
Vi bør skelne skarpt mellem nødvendige og ikke nødvendige møder og
forsamlinger, hvorfor f.eks. næste bestyrelsesmøde er udsat. Vi kan efter behov - løse akut opstående problemer/udfordringer via mail
eller telefon.
Hvad bliver berørt?
Al aktivitet og arrangementer indendørs bør foregå med omtanke. Vi
anbefaler alle klubbernes medlemmer at følge myndighedernes
anvisninger omhyggeligt.
• Sejlerskolen – alle planlagte møder og forsamlinger er udskudt
• Ungdomsafdelingen – alle planlagte møder og forsamlinger
udskudt
• Planlagte orienteringsmøde for nye sejlere i klubhuset.

Hvad bliver ikke berørt?
Her er der langt mindre risiko for så vidt, at de af Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes ingen eller
minimal risiko.
• Udendørsaktiviteter så som søsætning og istandsættelse af både, men tænk på den fælles frokost.
• Vandreture og sejlads
Når alt dette triste er skrevet, så kan jeg alligevel som bådejer og sejler ikke lade være med også at glæde mig
til snart at komme på vandet igen. Det er faktisk forår. Bådene skal klargøres og søsættes. Og vi skal snart på
de første ture. Vi er privilegerede at have en fritidsinteresse, som bringer os på vandet og ud i naturen, hvor vi
ikke kan bidrage til at sprede smitten. Nyd det privilegium.
Vi vil gerne takke alle for at bakke op bag de fælles initiativer og restriktioner.
Med venlig sejlerhilsen
Formanden på vegne af bestyrelsen

