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Opdatering - Corona
Vi må vente med at komme i vandet til d. 18. januar
Kære medlemmer
Som mange af jer nok har erfaret allerede, er de nuværende restriktioner blevet forlænget. Det betyder
desværre, at vi først kan tilbyde svømmeundervisning mandag d. 18. januar.
Som vi tidligere har meldt ud, så er vi med kort varsel klar til at gennemføre en tilpasset plan for
svømmeundervisningen ud fra et forsamlingsforbud helt ned til 10 personer, også for børnene.
Når vi igen kan byde jer velkommen i svømmehallen, føler vi os trygge ved de forhold, vi underviser i.
Siden august måned har I som medlemmer passeret indgangen i svømmehallen ca. 55.000 gange. Men
ingen – altså 0! – gange har vi oplevet smittespredning i forbindelse med svømmeundervisningen. Vi er
gået højt op i, at smitteopspore i de tilfælde, hvor nogle af jer efterfølgende har fundet ud af, at I har været
smittet. Statistikken fortæller os, at svømmeundervisningen er blandt de mere trygge aktiviteter, og vi
glæder os meget til at kunne fortsætte med fortsat høj fokus på smittefri og entusiastisk undervisning.
Ud over at være klar til at modtage jer, så snart vi får grønt lys, vil vi også gøre opmærksom på, at vi
arbejder hårdt på at tilbyde så meget svømmeundervisning som muligt. Vi har fået lov til at opretholde
vores almindelige undervisning i uge 7, men vil derudover arbejde for, at skabe nogle gode ekstra tilbud i
det omfang som er muligt.
Vi har af flere omgange meldt ærligt ud, at refusion af kontingent ikke er muligt. Såfremt vi kommer til at
opleve yderligere aflysninger af undervisningen for resten af sæsonen, vil vi dog arbejde hårdt for, at de af
jer som ønsker det, kan få refunderet kontingent helt eller delvist for aflyste undervisninger det næste halve
år. Gennem hjælpepakker og reduktion i andre udgifter vil det være en mulighed, vi vil forfølge. Først og
fremmest krydser vi dog fingre for, at vi kan tilbyde jer undervisning uden yderligere afbud resten af
sæsonen.
Tusind tak for forståelse og opbakning i 2020 - det har været fantastisk at opleve i et år, der på mange
måder været det mest udfordrende nogensinde.
Godt nytår til jer alle !"
Med sportslig hilsen
Kim W. Marquardt
Klubchef, Gladsaxe Svøm
Tlf. 23716410 / mail sportschef@gsc.dk
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