Kære selskabsbestyrelser og afdelingsbestyrelsesformænd
Gældende fra den 6. januar og foreløbig til og med den 17. januar 2021 er
forsamlingsforbuddet skærpet til maksimalt fem personer og afstandskravet øget til to
meter.
Vores anbefaling, som vi skrev til jer den 30. december 2020, gælder fortsat med
tilføjelse af øget afstand til to meter og skærpelse af forsamlingsforbuddet til
maksimalt fem personer.
Ejendomskontorerne
Vi anbefaler således fortsat, at ejendomskontorerne holder lukket for personlige
henvendelser, og at ejendomsfunktionen sammen med driftscheferne vurderer
bemandingen frem til 17. januar af hensyn til muligt hjemmearbejde, ferieafholdelse
mm. og kun udfører de nødvendige arbejdsfunktioner såsom akutte beboeropgaver,
ind- og udflytningssyn, affaldshåndtering osv. Naturligvis med værnemidler, øget
afstand og god hygiejne. Se vedhæftet vores informationsmail til
ejendomskontorerne.
Møder
Vores rådgivning er fortsat, at afholdelsen af møder i beboerdemokratiet de næste par
måneder overvejes nøje i forhold til nødvendighed og afholdelsesform. Der kan være
tale om afholdelse virtuelt eller via skriftlig votering. Eller møder kan udskydes eller
eventuelt aflyses. Enkelte møder kan efter konkret vurdering fortsat afholdes fysisk,
dog bør fysiske møder ikke finde sted til og med 17. januar.
Sidst nyt er, at de særlige regler, om at man kan afholde møder med op til 500
deltagere, når deltagerne sidder ned med ansigtet samme vej op mod podiet/
hovedbordret/ oplægsholderen, er suspenderet gældende fra i dag onsdag den 6.
januar kl. 12 og frem til og med 17. januar. Måske kommer det til at gælde i endnu
længere tid. Det vil sige, at der ikke kan holdes møder med mere end fem deltagere.
Derfor skal afdelingsmøderne i januar og februar aflyses (eller udskydes). Der kan
blive tale om, at afdelingsmøder resten af foråret bliver forhindret.
Beboerlokaler
Planlagte udlejninger eller arrangementer kan principielt opretholdes under iagttagelse
af forsamlingsforbuddet på nu maksimalt fem personer samt hygiejne- og
afstandsreglerne.
Dog råder regeringen nu til, at alle unødvendige arrangementer og aftaler aflyses,
hvorfor afdelingernes beboer- og selskabslokaler bør holde lukket til og med 28.
februar 2021.
Med venlig hilsen
Ulla Gregor
Kvalitetschef
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