Den 2. december 2020

Bakkehusets aktiviteter fortsætter i 2021
Siden 2017 har foreningen udgivet et trykt program for det nye års aktiviteter. Det har vi
også forberedt os på mht. 2021. Men på baggrund af den usikre udvikling, vi har oplevet
omkring konsekvenserne af COVID-19, er vi imidlertid kommet til det resultat, at et trykt
årsprogram ikke er hensigtsmæssigt.
Derfor melder vi nu ud, at de aktiviteter, vi har haft i 2020, fortsætter, da alle vores
aktivitetsledere – frivillige som professionelle – har sagt ja til at være med.
I modtager samtidig en oversigt over alle aktiviteter, som situationen ser ud lige nu.
Vi vil løbende udsende orienterende mails til medlemmerne, hvis der skulle komme
ændringer. I skal ikke foretage Jer noget nu. Nærmere følger i forbindelse med
opkrævningen af kontingent for 2021.
Vi vil også holde vores hjemmeside www.bakkehuset2950.dk opdateret, når der sker
noget nyt.
Konsekvenser for hold og aktiviteter
COVID-19 situationen har i løbet af året bevirket, at vi i en periode har måttet lukke huset
helt, måttet opdele de større grupper i 9 + en leder, måttet flytte alle vores indendørs
motionshold ud i ”det fri”. Og da det blev for koldt, måttet finde lokaler uden for huset, hvor
motionsaktiviteterne kan fortsætte efter gældende corona-retningslinjer.
Caféen
Også forholdene i vores Cafe har været vanskelige. Først helt lukket, så åbent i stuerne
for et begrænset antal. Og nu i skrivende stund åbent for 24 gæster dagligt mod pladsreservation dagen før. Det har desværre forhindret de forskellige holds hidtidige, hyggelige
fælles kaffe- eller frokostsammenkomster, som er blevet savnet af mange.
Arrangementer
Mange har også savnet alle de arrangementer, foredrag, fællesspisninger mv, som vi hidtil
har kunnet glæde os over. Forsamlingsforbuddet forhindrer stadig større arrangementer,
og vi kan kun håbe på, at det snart kan blive lempet, så vores dygtige Arrangementsudvalg kan realisere nogle af deres mange, gode idéer. I skal nok blive orienteret.
Ros til jer
Det er overraskende og dejligt, at I alle har været så fleksible. Vi skal nok i fællesskab
komme sikkert ud på den anden side af krisen, så vi atter kan mødes i den gode
atmosfære, der altid har været på Bakkehuset.
Med venlig hilsen
FORENINGEN BAKKEHUSET I VEDBÆK
Bestyrelsen

