2 ÷ 1 giver 4 x 2 = 8
Den gode nyhed: Sundhedsstyrelsen har ændret anbefalingerne og halveret afstanden fra 2 til én meter. Hvilket betyder,
at Lauget kan doble op på antallet af personer på badeplatformen fra 4 til 8.

Da trappetrinene for nylig blev repareret, er alle 3 trapper gangbare. Og kombinationen af flere trapper og flere badende
ad gangen betyder, at køerne burde være noget nær ikke-eksisterende.

Men er der kø, så anbefaler vi fortsat at du inden og efter bad klæder om på molen eller på bænken ved Vinterpaladset,
så du ikke står og tager en plads op.

Denne anbefaling gælder ikke mindst de badende, som har meget tøj på eller foretager af- og påklædning i slow motion.
Det er kun i fodboldkampe på TV, at langsom gengivelser duer ...

Vi ser hen til 6. maj med forhåbning - kommunal misinformation
Vi venter også på en udmelding angående genåbning af Vinterpaladset. Myndighederne har lukket foreningslokaler til 6.
maj, så Bestyrelsen har lagt sig på lur for at holde øje med, når der kommer nyt om genåbning. Og vi melder naturligvis
fluks ud.

Et par medlemmer har fundet nogle kommunale anvisninger, som siger at omklædningsrum godt må benyttes til
kortvarige ophold og har derfor spurgt, om der ikke kan åbnes for omklædning i Vinterpaladset.

Det er desværre en misvisende information, som både Københavns Kommune og Hørsholms borgmester har givet: Der
mangler nemlig en væsentlig tilføjelse om, hvad »kortvarigt ophold« dækker over:

Der er åbnet for udendørs idræt, og en trængende idrætsudøver skal have lov at komme på toilettet. Og da mange
toiletter er placeret i forbindelse med omklædningsrum, er det tilladt at gå gennem omklædningsrummet til og fra toilettet.
Det havde været smartere, hvis »kortvarigt ophold« var erstattet at ordet »gennemgang«, da reglerne netop præciserer,
at det er forbudt at klæde om eller bade lokaler der er ejet af foreninger og kommuner.

Hold den muntre stemning på badebroen og nyd den smukke udsigt og det gode selskab i fald der skulle være kø.

Bestyrelsen 18. april 2021

