Mollerup Golf Club
CORONA RESTRIKTIONER PR. 6-5-2021
Følgende coronarestriktioner er gældende fra 6-5-2021:
Det indendørs forsamlingsloft hæves til 25 personer og det udendørs forsamlingsloft
til 75 personer.
Særligt vedr. cafeen/restauranten:
o Den indendørs selskabsstørrelse hæves til 25 personer.
o Kravet om bordreservation 30 min før man skal på café
bortfalder.
o Indendørsservering kræver coronapas. Arealkrav på 2 m2 pr.
siddende kunde og 4 m2 pr. stående kunde. Afstand på min. 1 meter mellem
gæster med mindre, man er nær kontakt.
o Gæster skal bære mundbind indendørs, undtagen når man sidder ned.
o Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden, at
det medfører krav om coronapas.
o Gæster kan dog kun bestille indenfor i restauranten mod forevisning af
coronapas (ekskl. børn under 15 år).
o Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om
coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
o Restauranter og caféer mv. må holde åbent til kl. 23. Sidste udskænkning må
ikke ske senere end kl. 22.
Restriktioner vedr. klubhuset og øvrige lokaler:
o Ved afholdelse af aktiviteter, møder mv. i klublokalerne skal klubben/
selskabet tjekke coronapas ved aktivitetens opstart.
o Ved alm. benyttelse af klubhuset, hvor det er ubemandet, skal klubben/
selskabet kontrollere coronapas ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i
døgnet.
o Forenings-/medlemslokaler og omklædningsfaciliteter kan åbnes for alle, dog
skal voksne have et gyldigt coronapas.
o Kortvarigt ophold i klubhuset og bagrum i forbindelse med toiletbesøg,
registrering og lignende kan foregå uden coronapas.
o Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
o Alle skal ved færdsel i klubhuset bruge mundbind. Undtaget er børn under 12
år og administrativt personale, som ikke har kundekontakt.

Mollerup Golf Club
o Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål). Her er
der krav om coronapas.
Turneringer:
o Der kan afvikles turneringer (både med løbende start og gun-start) med mere
end 75 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 75
personer på et afgrænset geografisk område.
o Der kan pt. ikke arrangeres fælles spisning i forbindelse med
turneringer/arrangementer for mere end 25 personer indendørs og 75
personer udendørs.
HUSK:
o Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre
golfspillere.
o Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere.
o Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev
deres anvisninger.
DGU’S SAMLEDE ANBEFALINGER KAN SES HER:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-6-maj-2021
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