
Hastemøde ang. Corona (Covid-19) d. 12.03.20  

Tilstede: Jesper, Sara, Liv, Stella, Vibeke samt Sigrid.  

 

Fysioterapi afdeling  

- Fyssen lukker 3 uger frem uden løn iflg. Kontrakter.  

Maria har sendt flex jobber hjem; Hanne, og henstillet dem der har fagforening og a-kasse til 

at kontakte dem og undersøge muligheder. 1 har været på ferie og ryger automatisk i 

karantæne, Nanna. 3 ansatte tilbage; Linette, Kristina og Camilla. ßhar de resterende a-

kasse?? Fyring eller frivillig ferie? Afventer svar fra Maria - Jesper kontakter. Deadline for 

tilbagemelding er i morgen fredag.  

- ”Ansættelsen kan automatisk bringes til ophør for de enkelte hold ved fysioterapeutens 

beslutning og nedlæggelse af enkelte hold grundet for få deltagere. Ansættelsen kan bringes 

til ophør ved fire ugers skriftligt varsel fra begge parter”. ß skal evt. ændres, så vi ikke 

hæfter for en opsigelsesperiode. Jesper kontakter Dansk Erhverv og får dem til at 

gennemlæse kontrakterne. 

- Hvad hvis de kræver 4 ugers løn? - Jesper snakker med Dansk Erhverv.  

- Problem at sende de ansatte ud og lave Eilars opgaver, desuden har vi ikke råd til at have 

lønningsudgifter uden indtægt.  

- Maria har været i kontakt med regionen, måske kommer der økonomisk kompensation.  

 

Hesteleje 

- Sigrid forventer ikke hesteleje fra fysioterapien i lukningsperioden. Men kommer der en 

kompensation, så skal hun have del i den.  

 

Rideskole 

- Fortsætter rideskolen? 

Sigrid foreslår 14 dages nedlukning.  Fra og med fredag d. 13/3-20. Information herom 

sendes ud via Facebook/hjemmeside, og elever og forældre opfordres til at give hinanden 

besked. ßStella sørger for at besked kommer ud.  



- Ride instruktører ophører undervisning uden løn i nedlukningsperioden. Vi vil undersøge 

muligheden for at afvikle erstatningstimer til foråret.  

- Ordning for opstaldere og parter således at det begrænser antal mennesker på VOSK. Andre 

klubmedlemmer, også ride elever, og folk udefra bedes blive hjemme.   

1. Intet ophold i rytterstuen. 

2. Begræns brugen af faciliteter generelt, især toilet.  

3. Kom og rid, men hjem lige efter.  

4. Intet socialt samvær på VOSK. 

5. Hold afstand min. 2 meter til hinanden. 

6. Brug håndsprit og optimér håndhygiejnen.  

 

Hesteleje 

- Sigrid forventer ikke hesteleje fra rideskolen i lukningsperioden. Men kommer der en 

kompensation, så skal hun have del i den.  

 

Rengøring 

- Nedsættes i nedlukningsperioden fra 2 timer 2 gange ugentligt til 2 timer én gang om ugen.  

- Hun kan opspare de resterende timer til fremtidig hovedrengøring 

 

     Harvning  

- Fortsætter som vanligt, må gerne vande noget mere.  

 


