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1. Indledning 
Udover Sundhedsstyrelsens råd om afstand, nys i ærmet og hygiejne, så er der forskellige lokale forhold, 

som gør sig gældende i forhold til Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Herunder afstand på mindst 2 

meters afstand i situation, hvor der er særlige hensyn, fx personer i øget risiko. 

 

1.1 Symptomer på sygdom – bliv hjemme 

Hvis du har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme. Du må ikke komme i fælleshuset. 

 

1.2 Vi må nu igen holde møder i Fælleshuset. 

Der åbnes for denne mulighed i Kløvermarkens fælleshus efter fællesmødet den 21. august 2020. 

 

2. Fælles- og afdelingsmøder 

2.1 Bordopstilling 

Til fællesmøder og afdelingsmøder udnyttes hele rummet, så vi kan holde behørig afstand. Der vil blive 
mærket af: hvor ægtepar kan sidde, hvor singler må sidde, hvor referent, ordstyrer, og ejendomskontor 
skal sidde og hvor man ikke må sidde.  
Vi sidder med andre ord ikke i hestesko. Men vi udnytter hele rummet, så der bliver luft mellem os, men 
samtidig så ægtepar, der gene må sidde tæt, sidder ved siden af hinanden. 
Skitse med bordopstilling er opsat i dørene indtil fællesrummet. Til fællesmøder og afdelingsmødet vil der 
være skilte på de enkelte pladser, så du ved, hvor du kan sætte dig afhængig af om du er ét ægtepar eller 
én single.  
 
2.2 Sid ikke her 

Der er placeret 32 stole, da vi nogen gange har brug for 4 pladser ved ordstyrer-/referentbordet. Det sker 
i de tilfælde, hvor ordstyrer/referent har en ægtefælle, som så sidder med ved dette bord. Andre gange er 
der kun behov for 2 pladser til ordstyrer/referent, hvis disse er singler. 
Så der vil være pladser, der bliver markeret sid ikke her. 
Disse skilte sid ikke her vil også blive brugt, hvis der er afbud, så vi stadig får fordelt pladsen og ikke 
klumper os sammen. 
 
2.3 Hvis man skal/vil sige noget på mødet 

For at alle kan høre og se den der taler, skal man så vidt muligt stille sig i døren ud til gangen. Også for, at 
der er afstand så talestrømmen ikke påvirker de øvrige ved bordet. 
 
2.4 Ordstyrer holder øje 

Det er ordstyrerens rolle at holde øje med, at reglerne overholdes og påtale, hvis det ikke sker. 
 
2.5 Forplejning 

Der vil ikke være forplejning under møderne. Hver især medbringer det, der skal drikkes samt service 
(kop/glas etc.) så vi ikke får opvask. 
Dette gælder både fællesmøder og afdelingsmøde. På afdelingsmødet vil bestyrelsen dog sørge for 
kaffe/vand til deltagerne fra ejendomskontoret. 
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2.6 Sange på møder 

Pt. vil der ikke blive sunget på fællesmøder, da det vil kræve yderligere afstand mellem hver enkelt, 

hvilket der ikke er plads til i fælleshuset. 

 

3. Arbejds- og spisegrupper 

Fra den 22. august åbnes der så alle arbejds- og spisegrupper igen kan benytte fælleshuset.  

Det er den enkelte gruppes ansvar, at Corona-reglerne generelt overholdes.  

 

3.1 Corona-regler i fælleshuset ved oprydning 

Når der har været møde ryddes der op og gøres rent som sædvanlig. Det er ikke væsentligt hvordan 

stolene stilles. Det essentielle er, at alle 8 borde skal stå i fællesrummet. 

Herudover skal: 

• alle bordflader rengøres med sæbevand. 

• alle håndtag og kontaktpunkter skal rengøres med denatureret sprit. 

 

4. Private fester 

Ved private arrangementer og fester i fælleshuset gælder stadig Sundhedsstyrelsens råd om afstand, 
hygiejne etc.  
Reglerne ændrer sig løbende, så det er den beboer, der har lånt fælleshuset til det private arrangement 
eller fest, som må holde sig orienteret om myndighedernes regler for forsamling under COVID-19.  
Se blandt andet BL’s regler på området 

https://bl.dk/nyheder/2020/3/information-til-medlemmerne-om-coronavirus. 

 

4.1 Corona-regler i fælleshuset ved oprydning og bordopstilling bagefter 

Når der har været et privat arrangement eller fest ryddes der op og gøres rent som sædvanlig. 

Bordene stilles som vist på skitserne på døren.  

Det er ikke væsentligt hvordan stolene stilles. Det essentielle er, at alle 8 borde skal stå i fællesrummet. 

Herudover skal: 

• alle bordflader rengøres med sæbevand. 

• alle håndtag og kontaktpunkter skal rengøres med denatureret sprit. 

 

5. Overnatning i fælleshuset 

Overnatning i gæsteværelset er indtil videre suspenderet. 

 
Godkendelse 
Ændring af Corona-regler i fælleshuset kan ske ved debat på et ordinært fællesmøde.  
 
Ovenstående er godkendt efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde 2. november 2020, der blev afholdt i 
sted for fællesmøde pga. Corona.  
Bofæller har efterfølgende haft mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser. 
Der er ikke modtaget kommentarer eller indsigelser, derfor betragtes ovenstående som vedtaget. 
 
På bestyrelsens vegne 
19. november 2020/Vivi Meldgaard 
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