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Genåbningsplan giver grønt lys til beboerdemokratiet
Fra torsdag den 6. maj bliver det igen muligt at afholde større,
fysiske møder. Men der er fortsat en række retningslinjer, som
skal overholdes

Mandagens politiske aftale om yderligere genåbning i Danmark bragte glædelige nyt til den
almene sektor og KAB-fællesskabet. Genåbningsplanen tillader nemlig, at beboerdemokra-
tiet igen kan mødes fysisk i større forsamlinger fra den 6. maj.

”Det er virkelig gode nyheder. Beboerdemokraterne har været rigtig gode til at tilpasse sig cor-
onasituationen, men vi ved også, hvor meget det betyder at kunne mødes fysisk. Så det glæder
os meget, at det nu bliver muligt igen” siger administrerende direktør i KAB, Jens Elmelund.

Helt konkret betyder aftalen, at det allerede fra i morgen, torsdag, er tilladt at holde kon-
ferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med op til 1.000 deltagere. Det
vil sige, at boligorganisationer i KAB-fællesskabet igen kan holde både afdelingsmøder og
repræsentantskabsmøder under forudsætning af, at en række krav bliver efterlevet.

Deltagerne skal sidde ned i sektioner af 500 personer med en meters mellemrum (en tom
stol). Der skal desuden bæres mundbind og vises coronapas ved indskrivningen.

Kan også mødes i mindre forsamlinger

Fra den 6. maj kan medarbejdere i KAB-fællesskabet også deltage i mindre møder med
fx organisationsbestyrelser og følgegrupper, være med på afdelingsbestyrelsesmøder og til
markvandringer. Det samme gælder møder med samarbejdspartnere.
Midt i glæden over genåbningen er det dog vigtigt stadig at være forsigtige og passe på
hinanden, så alle kan føle sig trygge. Og rammerne for de ”små” møder og antallet af mø-
dedeltagere skal fortsat overholde reglerne for forsamlinger.
Det lille forsamlingsforbud ser p.t. sådan ud:

• Pr. 6. maj 2021: 25 personer indendørs og 75 personer udendørs
• Pr. 21. maj 2021: 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
• Pr. 11. juni 2021: 100 personer indendørs
• Pr. 1. august 2021: Det lille forsamlingsforbud afskaffes
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Mindsk smitterisikoen

Der bør også til små møder være god afstand mellem deltagerne, og de bør – så vidt det er
muligt sidde ned – og bære maske, hvis de bevæger sig rundt i lokalet. Der skal samtidig
være fokus på afstand, god og jævnlig udluftning, rengøring af lokaler samt håndsprit. Og
har man symptomer på sygdom, deltager man naturligvis ikke i møder.

Jo længere tid folk bruger sammen, jo større er smitterisikoen. Derfor kan det også være en
god ide at justere dagsordenen, så mødetiden begrænses.

Opfordring til tests

Der er krav om fremvisning af coronapas i forhold til de store møder i det almene beboerde-
mokrati. Ikke til mindre møder.

Alligevel opfordrer KAB kraftigt til, at både medarbejdere og mødedeltagere i øvrigt lader
sig teste, så man til mødet har en test, der ikke er ældre end 72 timer – med mindre man
allerede er vaccineret eller tidligere har været smittet

Digitale vaner kan stadig bruges

Jens Elmelund peger samtidig på, at selvom det nu er muligt at mødes igen, så er det stadig
værd tænke i de digitale løsninger, som mange har lært at benytte det seneste år.

”Sundheden og trygheden blandt beboere, beboerdemokrater og medarbejdere er af højeste
betydning. Derfor kan der være fornuft i fortsat at afholde nogle møder digitalt, så vi får
et mix af fysiske og digitale møder, og på den måde passer godt på hinanden” siger Jens
Elmelund.
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