
Kære selskabsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesformænd 
 

På pressemøde den 7. december blev der meddelt en forlængelse af de allerede 
gældende nationale tiltag til og med 28. februar 2021, og skærpede restriktioner for 
38 kommuner fra den 9. december og foreløbigt til og med den 3. januar 2021.   

 
De 38 kommuner er hele Region Hovedstaden (Bornholm undtaget), Greve, Solrød, 

Faxe, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse og Vordingborg Kommune samt Århus og 
Odense. 
 

Tiltagene i de 38 kommuner omfatter blandt andet, at elever fra 5 – 9 klasse samt 
unge på uddannelsesinstitutioner hjemsendes og skal have fjern- og digital 

undervisning, restauranter og serveringssteder mv. skal lukke (undtagen take away), 
og kultursteder som biografer, teatre mm. samt indendørs idræt skal holde lukket.   
 

Desuden opfordres alle til begrænsning af social kontakt. 
 

Arbejdspladser 
Alle arbejdspladser opfordres kraftigt til, at medarbejdere, der kan udføre arbejdet 
hjemmefra, bliver sendt på hjemmearbejde.  

 
Derfor har DAB endnu engang gået arbejdsfunktionerne igennem og planlagt 

hjemmearbejde for alle de, der kan arbejde hjemmefra, ikke bare på Frederiksberg, 
men på alle DAB’s kontorer. Desuden lukker DAB for personlige henvendelser fra 
onsdag den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021. 

 
Tilsvarende er vores rådgivning, at alle ejendomskontorerne bør lukke for personlig 

henvendelser i samme periode, og i stedet besvare beboerhenvendelser via telefon og 
mail. Det er vores anbefaling, at ejendomsfunktionen fortsat er bemandet til at udføre 

de sædvanlige nødvendige arbejdsfunktioner, se vedhæftet vores informationsmail til 
ejendomskontorerne.  
 

Beboerlokaler 
Vi råder til, at afdelingernes beboer- og selskabslokaler holder lukket i samme 

periode.  
 
Møder 

I de 38 kommuner i perioden fra nu til og med den 3. januar bør eventuelle møder i 
beboerdemokratiet enten holdes virtuelt eller udskydes eller eventuelt aflyses. Enkelte 

møder kan efter konkret vurdering fortsat afholdes fysisk. Møder, der er planlagt til 
afholdelse i 2021, ændrer vi ikke på nuværende tidspunkt. 
 

Forsamlingsforbuddet  
Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer er forlænget til den 28. februar 2021. 

Det er samtidigt forsat muligt at afholde møder med op til 500 deltagere, når 
deltagerne sidder ned med ansigtet samme vej op mod 
podiet/hovedbordret/oplægsholderen. 
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