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Til selskabsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesformænd
Ny politisk aftale om genåbning giver atter mulighed for store møder
Fra den 6. maj 2021 er der igen mulighed for at afholde beboerdemokratiske møder
med op til 500 deltagere, når deltagerne sidder ned på faste pladser og alle sidder i
samme retning op mod et podie, hovedbord, scene eller lignende.

Afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder
Med tilbagevending af reglen om, at der kan holdes møder med op til 500 siddende
deltagere i ”biografopstilling”, så kan afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder
atter afholdes.
Derfor holder vi fast i de planlagte afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder til
afholdelse her i maj og juni 2021.
Der er krav om mundbind til og fra den faste plads og minimum to m2 pr. deltager.
Som noget nyt krav om fremvisning af Coronapas.
De midlertidige regler på boligområdet gælder til og med den 16. maj. Der er en
forventning om, at reglerne vil blive forlænget.
Afdelingsmøderne og repræsentantskabsmøderne til afholdelse i maj og juni indkaldes
derfor med krav om tilmelding og med mulighed for brug af fuldmagt.
Forsamlingsforbuddet efter den 1. august 2021 er på 500 og forventes helt ophævet
pr. 31. august 2021. Afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder forventes derfor at
kunne afvikles ordinært efter sommerferien startende i august/september 2021 og
fremefter, ligesom eventuelle udskudte møder skal planlægges afholdt.

Forsamlingsforbuddet

Not assigned

Den 6. maj hæves forsamlingsloftet til 25 indendørs og 75 udendørs.
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Den 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs.
Den 11. juni hæves det til 100 indendørs og 500 udendørs.
Den 1. august er forsamlingsloftet 500 indendørs og 500 udendørs.
Den 31. august forventes forsamlingsloftet ophævet.
Der er dog særregler på forskellige områder, for eksempel biografer, teatre og
konferencer.

Bestyrelsesmøder, byggeudvalgsmøder og lignende
Møder, hvor deltagerantallet er under forsamlingsloftet, kan holdes fysisk med
hygiejnehensyn, god udluftning eller ventilation og minimum en meter mellem hver
deltager, svarende til minimum to m2 pr. deltager.
Lempelsen af forsamlingsloftet giver langsom mulighed for flere fysiske møder, hvilket
kan aftales konkret. Selskabsbestyrelserne ved formanden kan i samråd med
Administrationsafdelingen vælge, om de vil mødes fysisk (under forsamlingsloftet)
eller zoom møde eller skriftlig votering.
Møder efter sommerferien vil som udgangspunkt planlægges som fysiske møder igen.

Coronaspas
For de store møder skal der forevises coronapas.
Hvis møderne afholdes i egne lokaler med et deltager antal under forsamlingsloftet, er
der ikke krav om coronapas.
Vi tænker, at håndtering af tjek af coronapas kan aftales konkret med din
bestyrelseskonsulent. I stil med hvordan mange tjekker fremmødte og uddeler
stemmesedler, kan tjek af coronapas for eksempel ske ved indgangen til lokalet af
medarbejdere fra ejendomskontoret, af afdelingsbestyrelsen eller af en DAB
medarbejder. Beboeren skal fremvise sit coronapas enten på sin telefon eller på papir.
DAB forventer, at der kommer mere præcise retningslinjer for, hvordan og hvornår
der skal fremvises coronaspas ved beboerdemokratiske møder.

Forskel på selskabslokaler og beboeraktiviteter
Brug af afdelingens lokaler afhænger af formålet, lokalerne skal bruges til. Der er
forskel på, om det er selskabslokale-udlejning eller om lokalet skal anvendes til
beboeraktiviteter.

Selskabslokaler
Selskabslokaler kan udlejes til lukkede private arrangementer, (for eksempel til
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børnefødselsdage eller de otte der plejer privat at mødes og spille kort) og maksimalt
med antal deltagere efter forsamlingsloftet størrelse samt efter reglen om minimum to
m2 til hver person. Der skal være opslag ved lokalet om maksimalt antal deltagere.
Der er ikke særlige krav til lukke tid.

Beboeraktiviteter
Det er mere vanskeligt med hensyn til foreningslivet og dermed beboeraktiviteter og
klubber og så videre. Der er særregler for organiseret idræt og arrangementer i
offentligt regi.
DAB råder til, at boligafdelingerne er tilbageholdende med at genoptage
foreningsaktiviteter og bør afvente nærmere retningslinjer fra sektorpartnerskab/
kulturministeriet/BL.
Fitnesscentre må åbne igen med krav om bemanding i åbningstiden,
smitteforebyggende tiltag, coronapas og er underlagt forsamlingsloftet maksimalt 25
personer fra den 6. maj og 50 fra den 21. maj 2021.
Indendørs idræt for 18 – 70-årige i form af ikke kontaktsport åbnes med krav om
coronapas og maksimum antal efter forsamlingsloftet, maksimalt 25 personer fra den
6. maj og 50 fra den 21. maj 2021.
Al idræt for personer over 70 år må finde sted med krav om coronapas og maksimum
antal efter forsamlingsloftet, maksimalt 25 personer fra den 6. maj og 50 fra den 21.
maj 2021.
Al idræt for unge under 18 år åbnes igen med maksimalt antal deltagere efter
forsamlingsloftet og uden krav om coronapas.

”Sogne nedlukning”
De særlige regler om nedlukning lokalt grundet høj smitte gælder ikke for almen
boligområder, ejendomskontorer, lokalkontorer og lignende. Reglen gælder for skoler,
institutioner og så videre i offentligt regi.
Dog vil DAB i givet fald rådgivefor eksempel ejendomskontorer i et sådant område om
eventuel nedlukning eller ekstra tiltag.

Ejendomskontorerne
Ejendomskontorerne er lige som DAB’s kontorer atter åbne for personlige
henvendelser. DAB sender information til ejendomskontorerne, se vedhæftede.
Med venlig hilsen
Ulla Gregor

