
Information til beboerne om coronavirus i forbindelse med 

afholdelse af afdelingsmøde 

 

Kære beboer 

 

Der holdes afdelingsmøde denne uge, hvilket på mange måder er en udfordring grundet coronavirus, da vi 

ofte bliver mindet om, at større forsamlinger kan være anledning til hurtig smittespredning. 

 

Den aktuelle status er, at den 18. september blev forsamlingsforbuddet på 100 personer ændret til 50 

personer. Det er fortsat muligt at holde afdelingsmøde, hvis der sikres 1 meters mellemrum mellem 

deltagerne, målt fra ”fra næsetip til næsetip”. Samtidig er det vigtigt at huske de generelle råd, vask dine 

hænder tit, eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme. Undgå håndtryk og kram. Hold afstand og bed 

andre tage hensyn. 

 

Det er vores vurdering, at afdelingsmøderne kan holdes på forsvarlig vis, såfremt vi tager hensyn til 

afstandskravene, samt sikre relativ hurtig afvikling af møderne, hvilket betyder at der ikke vil blive mulighed 

for diskussioner, men at emner der kræver diskussion eller yderligere undersøgelse udsættes til et senere 

tidspunkt, hvor det igen bliver muligt at forsamles på betryggende vis. 

 

Opfordring til at der kun deltager 1 person pr. husstand 

Selskabslokalet er indrettet med stole således at der er 1 meters afstand fra næsetip til næsetip. Der vil 

derfor max være plads til 37 beboere. Da vi gerne vil sikre at så mange husstande som muligt kan deltage, 

opfordres til at der kun deltager 1 person pr. husstand. Såfremt der kommer flere beboere end der kan 

deltage, vil der i første omgang vælges først-til mølle-princippet, men det kan blive nødvendigt at aflyse 

mødet, og indkalde til et nyt ordinært afdelingsmøde, hvor vi kan sikre at alle kan deltage. 

 

Opfordring til at bære mundbind 

Der opfordres til at der bæres mundbind når du går ind i selskabslokalet, eller så længe du går eller står, 

men ikke når du sidder ned på din plads. Er du en person i øget risiko for at blive alvorligt syg, hvis du får 

covid-19 opfordres til at anvende mundbind også siddende. Kontakt evt. egen læge, hvis du er i tvivl om, 

hvordan du skal forholde dig i forhold til situationen.  

 

Med venlig hilsen  

Hobro Boligforening 


