Aflysning af Fjordens Dag 13. september 2020
Et enigt koordinationsudvalg har desværre truffet beslutning om at aflyse Fjordens Dag, der skulle
have fundet sted for 30. gang den 13. september på Stige Ø og Seden Strandby i Odense, Klintebjerg
på Nordfyn og ved Boels Bro i Munkebo.
Vi er rigtig kede af at måtte træffe den beslutning. Men det sker på baggrund af de seneste ugers udmelding om
restriktioner for events – herunder bl.a.
•

Tilladte antal personer - der er rigtig langt fra 200 forsamlingsforbuddet tillader i august til de 3-10.000 gæster vi
forventer de enkelte aktivitetssteder primo september.

•

Vi har rådført os med statens Corona Hotline, der vurderer, at der er MEGET lille sandsynlighed for at vi kan få
lov til at afholde vores event med det antal besøgende og den type aktiviteter vi har – også selvom det er i det fri.

•

Vi kan se, at de steder, der i sektorpartnerskaber får dispensationer til at lukke op for større forsamlinger, er
områder, hvor der er en større samfundsmæssig gevinst på beskæftigelse og indtjening – og vores event har jo
mere karakter af folkeoplysning og er baseret på frivillige kræfter. Vi skal ikke generere noget overskud, men blot
sikre at det løber rundt. Så det mindsker også sandsynligheden yderligere for at vi kan få lov til at afvikle eventet.

•

Vores event er primært drevet af støttekroner fra de 3 kommuner Odense, Nordfyns og Kerteminde og nogle
sponsorer. Vi kan ikke fortsætte planlægningen fra nu af uden, at vi kommer til at tabe penge på en aflysning. Og
set i lyset af hvor lille en sandsynlighed, der er for at vi kan komme til at afholde eventet, så foretrækker vi at gøre
det ansvarlige, udvise rettidigt omhu og aflyse nu. Så kan vi returnere dette års støtte til kommunerne.

Selvom det skulle blive tilladt med så stort et deltagerantal i september, som vi har til Fjordens Dag, vurderer vi, at det
desuden vil være alt for omfattende tiltag, der skal til for, at vi kan afholde det på en forsvarlig måde for publikum og
aktører. Det vil kræve enorme ressourcer at overholde de restriktioner vi pt. ser i de sektorpartnerskaber som staten har
indgået med bla. forlystelsesparker og senest for eksempel loppemarkedet på Odense Havn.
•
•
•
•
•

Begrænsninger ifht. antal personer pr. m2 ex. i teltene (et telt på 50 m2 må kun rumme 12 personer)
Hygiejne ifht. aktiviteter hvor mange kommer i berøring med det samme grej
Ensretning af publikum og undgå kødannelse på et meget stort areal og med involverende aktiviteter og mange
aktører
Omfattende og dyrt at sikre, at der kun er én indgang og afspærring af meget store arealer
Mandskab til optælling af personer og håndhævning af regler på pladserne

Fjordens Dag er jo en aktiv dag, hvor man får fingrene i noget og prøver en masse aktiviteter sammen. Med alle de regler
pålagt, kan vi ikke se, at vi kan afholde Fjordens Dag i den ånd, den er tiltænkt. Så derfor vælger vi at trække stikket nu.
Vi har informeret borgmestrene i de 3 kommuner og alle vores aktører, og vi er hele vejen rundt blevet mødt med stor
forståelse og enighed i beslutningen.
Vi vil i den kommende periode gå i tænkeboks og se på muligheder på at holde Fjordens Dag på en alternativ måde. Vi
vil bl.a. se på om vi kan involvere vores aktører online med tips og tricks og opfordre borgerne til at komme ud og være
aktive i naturen.
Og så ser vi frem til at fejre vores 30. års jubilæum næste år den 2. søndag i september.
For yderligere information kontakt:
Koordinator Fjordens Dag Tine Jørgensen, tel. 21 44 21 56
Koordinator Fjordens Dag Jesper Flemming Petersen, tel. 63 75 68 08

