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FAQ liste / Spørgsmål og svar omkring foreningen i en 
Covid 19 tid 

 

Forebyggelse af smittespredning: 

Hvad gør TSG for at forebygge smittespredning i forbindelse 

med idrætsaktiviteter?  

● Vi opfordrer medlemmer og trænere til at være opmærksomme og 
følge myndighedernes retningslinjer www.sst.dk/da/corona  

 

● Der er sendt Covid 19 mail ud til tilmeldte i uge 37. Denne Covid 19 
mail er synliggjort på hjemmesiden under fanen Covid 19, og der 

lægges løbende info ud på foreningens facebookside TSG/Toreby 
Sundby Gymnastikforening www.facebook.com/tsgtoreby  

 

● Fællesområder, toiletter, dørhåndtag mm rengøres og soigneres 

dagligt. 

● Redskaber rengøres med vand og sæbe efter hver træning.  

● Vi opfordrer medlemmer og trænere til at tage hensyn til hinanden 

under træningen og minde hinanden om afstand, håndhygiejne osv. 
 

● Vi overholder antal personer i forhold til m2 i idrætsfaciliteterne 

● Derudover er vi opmærksomme på  

DIF´s anbefalinger  www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-
idraetsudvikling/corona og  

DGi´s anbefalinger  www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-
nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi  

 
● Vi aflyser sociale arrangementer, hvis myndighedernes anbefalinger 

tilråder det, eller hvis de gældende retningslinjer ikke kan 
efterleves.  

 
Hvornår kan foreningen lukke ned og aflyse aktiviteter på grund 

af Covid-19? 
● Når myndighederne melder ud, at vi skal lukke for aktiviteterne. 

 

 
 

Økonomi - medlemskontingent 
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Hvis forenings aktiviteterne lukker ned på grund af Covid 19, får 

jeg så mit medlemskontingent tilbage? 
● Jf. DGI’s jurister er følgende gældende: 

 
“Medlemmer kan ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi 

foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke 
kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en 

holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være 
medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse.” 

www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-

konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening   
 

● Foreningen er altså ikke forpligtet til at udbetale refusion ved en 
eventuel nedlukning af foreningens aktiviteter i forbindelse med 

Covid 19.  
 

Bestyrelsen i TSG har dog besluttet, at du kan få dele af dit 
medlemskontingent refunderet. Følgende refusionsmodel er 

besluttet for dels at sikre driften af TSG og dels at tilgodese TSG’s 
medlemmer  

 
● 6 – 11 aflyste uger af Covid 19 relaterede årsager i løbet af en 

hel sæson – 25% af kontingentet/medlemskab 
 

● 12 eller mere aflyste uger af Covid 19 relaterede årsager i 

løbet af en hel sæson – 50 % af kontingentet/medlemskab 
 

 
Hvornår får jeg penge tilbage?  

● Efter sæsonen er afsluttet, da vi først på det tidspunkt kender 
antallet af uger, hvor vi beklageligvis har måttet lukke aktiviteterne 

ned. Det må forventes, at der kan forekomme ventetid ved en 
eventuel udbetaling, så vi skal bede om Jeres tålmodighed. Der er 

ikke ansatte til at løse denne opgave, det er frivillige kræfter, der 
skal håndtere den. 

 
 

Skal jeg selv henvende mig for at få penge tilbage?  
● Ved sæsonen afslutning vil foreningen kontakte dig via mail, som vil 

indeholde yderligere info og anvisninger til det praktiske omkring 

refusion. 
 

Hvor meget kan jeg få tilbage? 

6 – 11 aflyste uger af Covid 19 relaterede årsager i løbet af en hel 

sæson – 25% af kontingentet/medlemskab 
12 eller mere aflyste uger af Covid 19 relaterede årsager i løbet af 

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening
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en hel sæson – 50 % af kontingentet / medlemskab 
 

Hvis mit barn bliver syg af Covid-19, får jeg penge tilbage?  
● Ja, du kan afmelde dig hold til og med uge 40, som alle andre. 

Herefter udbetales ikke refusion ved dit eller dit barns sygefravær. 
 

Hvis jeg er utryg ved at komme til træning på grund af Covid-
19, kan jeg så få penge tilbage?  

● Ja, du kan fortryde dit medlemskab til og med uge 40. Herefter 
udtales ikke refusion af denne årsag. 

 

Hvis træneren ikke har mulighed for møde op af Covid 19 

relaterede årsager, får jeg så penge tilbage?  
● Aktiviteten vil da tælle som aflyst af Covid 19 relaterede årsager. 

Refusionen afhænger af, hvor mange uger der er blevet aflyst af 
disse årsager hen over sæsonen. 

 

Hvis jeg har købt og betalt for opvisningstøj, og opvisningerne så 

bliver aflyst, får jeg så pengene retur? 

● Som udgangspunkt nej. Foreningen kan ikke hæfte for udgifter til 
opvisningstøj, det er en personlig ejendel. En undtagelse kan være, 

hvis det firma, hvor opvisnings tøjet er købt, er villige til at lade 
handlen gå tilbage. Dette blander TSG sig ikke i. 

 
Kan jeg fortryde mit medlemskab af foreningen og få mine penge 

tilbage? 

● Ja, det indbetalte medlemskontingent kan refunderes til og 
med uge 40. 

 
Hvor kan jeg holde mig orienteret og hvor bliver informationer og 

meddelelser lagt ud? 

● Hjemmesiden www.tsg-toreby.dk på forsiden og under Covid 
19 fanen 

● Facebook www.facebook.com/tsgtoreby  

● Pressemeddelelse til alle medlemmer på mail, hvis myndighederne 

træffer beslutninger om nedlukning af idrætslivet (Tjek spam) 

● Trænere kan sende mail og sms fra foreningens It-system 
Klubmodul med eventuelle aflysninger - medlemmet er selv 

ansvarlig for, at det er de korrekte medlems og kontaktoplysninger, 
der er oplyst i medlemmets profil. 

 

 
Hvad gør jeg, hvis mit barn eller jeg bliver testet 
positiv og har været til træning?  

● Du kontakter din eller dit barns træner / instruktør, 
som herefter tager kontakt til de Covid 19 

ansvarlige i foreningen (Lene Frandsen og Dorte 

http://www.tsg-toreby.dk/
http://www.facebook.com/tsgtoreby


Fabricius), så vi kan rundsende den fornødne 
information til de relevante personer og træffe de 

nødvendige forholdsregler. Vi læner os op ad DGI’s 
gode råd til foreningen for optimal håndtering af 

situationen. 
www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-

haandterer-foreningen-en-positiv-coronatest  
● Vi overholder selvfølgelig de gældende GDPR 

retningslinjer og kontakter den berørte, hvis vi får 
behov for at indhente samtykke.  

 
Bliver der gymnastikopvisning, mesterskaber eller 

andet i 2021? 
● Det gør der, hvis det er muligt ud fra de 

retningslinjer og anbefalinger, som myndigheder 

har meldt ud på det gældende tidspunkt. 

 

HUSK: Det er frivilligt at komme til aktiviteterne, og vi 

gør alle alt, hvad vi kan for at passe på hinanden. 
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