
Kære IMADA-folk!

Grundet ændringen i forsamlingsforbuddet til 75 personer (først fra d. 6
maj), vil IMADA fagråds bestyrelse gerne arrangere et udendørs socialt ar-
rangement lørdag d. 8 maj kl. 11-16. Baseret på input fra studieforum tænker
vi at gøre følgende: vi �nder et egnet sted at afholde det, indkøber udstyr til
at spille rundbold og prøver at få IMADA til at sponsorere noget forplejning.
Du skal som minimum huske dit gode humør, så vi kan få nogle hyggelige
timer sammen (men stadig med afstand!). Det vil nok også være en god idé
at tage en stol med.

Planen er at afholde det ude ved campus, hvor Peter Madsen har foreslået at
hijacke en p-plads eller to på vestsiden. Derudover regner vi med at kunne
ska�e adgang til toiletter på campus.

Det kedelige (men VIGITIGE!): vi har selvfølgelig etiske overvejelser
omkring at afholde et arrangement under en pandemi. Der vil uden tvivl
være en øget risiko involveret i at deltage. Dog har vi fået indtryk af der er
et stort socialt behov, og vi tænker, at vi kan afholde arrangementet på en
corona-venlig måde. Vi kræver følgende af jer

� Mød ikke op med symptomer eller hvis du er nærkontakt til en med
symptomer.

� Mød op med en ny negativ coronatest ligesom ved et coronapas (op til
72 timer).

� Overhold ellers myndighedernes retningslinjer. Specielt gælder at holde
afstand!

� Udvis sund fornuft!

Vi tager forbehold for smittesituationen, og vi kan risikere at a�yse det, hvis
situationen dikterer det.

Tilmelding: Der vil være et forsamlingsforbud på 75 personer, så derfor er
det grænsen for antallet, som kan deltage. Vær venlig at tilmelde dig hurtigt,
hvis du vil deltage. Politiet er aktive omkring campus, så vi kommer ikke til
at udfordre forsamlingsforbuddet!

Link: https://imadafagraad.nemtilmeld.dk/29/
Tilmelding er et krav af hensyn til smitteopsporing og adgang til SDUs
bygninger. Tilmeldningsfristen er tirsdag d. 4 maj 23:59.

Vi glæder os til at se jer!
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