Jeanne og Werner Olufsens Fond
Ørum den 4. april 2020

Information til Feriehjemmets gæster vedrørende forholdsregler i anledning
af Cornavirus/Covid-19

Kære Gæster
Vi følger de retningslinjer som er fastsat af folketinget, regeringen og sundhedsmyndighederne.
Som mange andre, er vi naturligvis kede af den situation som frygten og risikoen for smitte med
Coronavirus/Covid-19 har skabt. Vi er selvsagt også bekymrede for vores gæsters og vort
personales velbefindende.
Mulighederne for at åbne Feriehjemmet for vores gæster, på det tidspunkt vi oprindeligt havde

planlagt, nemlig den 11. maj 2020 er i øjeblikket noget usikker, idet det ikke vides hvorledes en
gradvis genåbning af samfundet og dagligdagen for Danmark vil forløbe.

Bliver forsamlingsforbuddet ophævet, bliver det muligt for restauranter at åbne igen; og hvornår?
Dette er nogle af de spørgsmål som ingen p.t. kan besvare.
Hertil kommer, at vi har ønsket en høj grad af sikkerhed for, at Feriehjemmet ikke bliver årsag til
smittespredning.

Disse forhold har fået bestyrelsen til at træffe den beslutning, at Feriehjemmet først åbner for
gæster mandag den 6. juli 2020 – det vil sige i uge 28.
Det betyder på den anden side, at vi desværre - og med stor beklagelse - ser os nødsaget til,
allerede på nuværende tidspunkt, at aflyse alle bookinger, der vedrører ophold før den 6. juli
2020.

For så vidt angår åbningsdatoen den 6. juli 2020 er denne ligeledes med forbehold, idet der
fortsat er en risiko for, at forholdene på dette tidspunkt endnu ikke er ”normaliseret”.
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Derfor forbeholder vi os ret til desuden at aflyse bookinger der er foretaget vedrørende ophold
efter den 6. juli 2020, såfremt en åbning ikke findes forsvarlig.

Hvorvidt der sker ændringer i den planlagte nye åbningsdato den 6. juli 2020 og dermed
aflysning af ophold efter denne dato vil vi meddele senest i uge 23, med direkte besked til vore
gæster.

Vi håber og tror at alle vil finde forståelse for vores beslutning og ser frem imod en ”normal
sæson” i 2021.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Jeanne og Werner Olufsens Fond - Feriehjemmet Ørum

Ole Madsen (Driftsleder) og Torben Høholt Jensen (Formand for bestyrelsen)
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