
 

  

 N
ot

 a
ss

ig
n
ed

 

 
 

Til selskabsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesformænd 
 
Ny politisk aftale om genåbning  

 
Forsamlingsforbuddet lempes som planlagt  
Den 21. maj hæves forsamlingsloftet 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, fodbold, 
konferencer og generalforsamlinger.   
 
Coronapas 
Der er krav om fremvisning af Coronapas ved deltagelse i foreningslivet, herunder 
afdelings- og repræsentantskabsmøder samt generalforsamlinger. 

En konkret plan for udfasning af coronapas vil blive fremlagt i juni. 

Partierne er enige om, at reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så 
man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende dokumen-
tation herfor som coronapas. Sundhedsmyndighederne fastlægger den konkrete tids-
periode. Det første stik vil dog kun være gyldigt som coronapas i en nærmere afgræn-
set periode for at understøtte, at vaccinationsforløbet færdiggøres med andet stik som 
anbefalet. Lempelsen vil indebære nye tekniske tilretninger i den kommende corona-
pas-app, som der arbejdes på at tilføje hurtigst muligt. Som midlertidig dokumentati-
onsløsning kan anvendes visningen af vaccination på hjemmesiden sundhed.dk eller i 
appen MinLæge. 

I august 2021 aftaler aftalepartierne, hvilke konsekvenser det skal have for corona-
passet, at alle borgere der ønsker det, er færdigvaccinerede. Aftalepartierne er såle-
des enige om en ”solnedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre akti-
viteter end turisme og rejser. 

De midlertidige regler på boligområdet 
De midlertidige regler på boligområdet gælder til og med den 13. juni 2021.  

Afdelingsmøderne og repræsentantskabsmøderne til afholdelse i maj og juni indkaldes 
derfor med krav om coronapas, tilmelding og med mulighed for brug af fuld-
magt. Møderne efter sommerferien forventes at kunne afvikles som normalt.  
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Bestyrelsesmøder, byggeudvalgsmøder og lignende 
Møder, hvor deltagerantallet er under forsamlingsloftet, kan holdes fysisk i egne loka-
ler med hygiejnehensyn, god udluftning eller ventilation og minimum en meter mel-
lem 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 Admini-
strationsafdelingen 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. 
 
Selskabslokaler og beboeraktiviteter 
Idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter kan genåbne pr. 21. maj 2021 med krav om 
corona-pas. Generelt sagt vil alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet 
efter 21. maj 2021 være åbne med de restriktioner, smitteforebyggende tiltag mv., 
der gælder på de respektive områder. 
 
Partierne er enige om, at kontrollen med coronapas kan lempes, så der indføres mu-
lighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved 
én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om 
coronapas. Ansvaret for gennemførelsen af den daglige stikprøvekontrol placeres hos 
den, der har rådighed over lokalet. Kontrollen vil efter aftale kunne varetages af an-
dre, herunder foreningen, kommunen mv. 
 
Indtil der måtte komme nærmere retningslinjer for de frivillige foreninger, bør der ud-
føres kontrol af coronapas. 
 
Selskabslokaler kan udlejes til lukkede private arrangementer 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 og om 
coronahensyn. Der er ikke særlige krav til lukke tid.  
 
Ejendomskontorerne 
Ejendomskontorerne er lige som DAB’s kontorer igen åbne for personlige henvendel-
ser. DAB har sendt information til ejendomskontorerne. 
 

 

Med venlig hilsen 

Ulla Gregor 


