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Fra samtale med Kulturministeriet d. 28.9. om afholdelse af 

generalforsamling med mere end 50:  
Ved flere end 50 skal man sidde ned på rad og række, med næsen fremad, primært med 

envejskommunikation, som hvis man var til et teaterstykke. Der må gerne stilles spørgsmål/kommentarer 

fra deltagere – siddende. Er man over 50 personer, må man ikke have workshops eller anden aktivitet ud 

over den nævnte. Det var det, der gik galt for KFUM, idet de havde flere aktiviteter kørende ved siden af 

det egentlige møde.  

Samtidig skal man kunne leve op til kravet om 2 m2 pr. siddende person og 4 pr. stående. Serveres der 

kaffe el.lign. anbefales det, at det sker i et rum ved siden af, hvor man kan sikre den rette afstand. Når man 

går omkring, skal man have mundbind på.  

Man må ikke afholde sociale aktiviteter, men generalforsamlinger anses ikke for at være sociale og kan 

derfor gennemføres. De anbefaler det nu ikke, men foreslår, at man går online, udskyder den eller afholder 

den på anden vis.  

Er man i tvivl, anbefaler de, at man kontakter det lokale politi det sted, arrangementet skal finde sted. 

Ovenstående var gældende i skrivende stund, men da anbefalinger og retningslinier jævnligt rettes til, må 

de tages med et vist forbehold. Gældende retningslinier og bekendtgørelser findes på Kulturministeriets 

samt Sundheds- og ældreministeriets hjemmesider www.kum.dk og www.sum.dk. På Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside www.sst.dk kan man læse alt om coronavirus. 
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