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Midlertidige Corona-retningslinjer  
for brug af huset pr. 1. september 2020 
 
 
 
 
 
Den 7. juni udsendte bestyrelsen retningslinjer for genåbningen af huset pr. 8. juni 2020. Udviklingen siden 
da, og de seneste udmeldinger fra myndighederne giver anledning til at ændre en anelse på 
retningslinjerne, hvorfor husets bestyrelse d.d. har fastlagt følgende retningslinjer som er gældende fra 1. 
september og indtil videre året ud, med mulighed for forlængelse. 
 
Generelt 
Generelt er det en forudsætning at alle brugere respekterer retningslinjerne, og at de gængse krav om 
hensyntagen, afstand og hygiejne følges. Disse er også skiltet overalt i huset, ligesom der er ophængt 
dispensere med håndsprit ved indgangen til alle rum. 
 
Adgang til huset 
Alene brugere som har et godkendt arrangement, har adgang til huset. Øvrige nøglebrikker vil være 
spærret. 
 
Arrangementer 
Følgende retningslinjer er udstykket fra myndighederne: 
 
A. I lokalerne: 

• Hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning sikres én meters afstand målt fra midten 
af sædet. 

• Publikum kan også sidde ved borde, under hensyntagen til afstandskravet. 
• Der skal være 2 kvm. gulvareal pr. deltager, optrædende og personale undtaget. 
• For optrædende skal der være mindst fire kvadratmeter sceneareal, og der skal opretholdes 

mindst to mindst to meters afstand til publikum fra scenekant.  
 

B. Uden for lokalerne (I foyer, opholdsholdsarealer, café og gange): 
• Der skal være mindst 4 kvm. gulvareal pr. deltager, personale undtaget. 

 
På den baggrund gælder følgende om brug af husets lokaler: 
 

1. Salen: 
Ved scene eller gulvareal til oplægsholder på fire gange to meter, tillades maksimalt adgang for 70 
tilhørere, placeret på stole i retning mod scenen, med én meters afstand og frit gangareal langs 
væg, scene og i midten af salen. 
Ved større scene eller gulvareal til oplægsholder, dog maksimalt fire gange otte meter, tillades 
maksimalt 60 tilhørere, placeret på stole i retning mod scenen, med én meters afstand og frit 
gangareal langs væg, scene og i midten af salen. 
Arrangementer med stående publikum tillades ikke. 
 

2. Caféen 
For at undgå for mange brugere i huset, eller at man stimler sammen/sætter sig ned og falder i 
snak, eller mødes på gangarealer hvor afstandskrav ikke kan overholdes, så anvendes Caféen ikke. 
Undtaget herfra er arrangementer, hvor der ikke er andre arrangører i huset på samme tid, og 
caféen benyttes sammen med salen; dog stadig uden opstilling af borde og stole. 
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3. Køkken 
Af hygiejnehensyn kan køkkenet kun anvendes efter aftale og instruktion af personalet på samme 
vilkår som Caféen. I hovedreglen må det dog kun benyttes af husets personale, og vil derfor være 
aflåst. Servicetimer og servering kan eventuelt aftales med personalet.  
 

4. Store mødelokale 
Hvis alle deltagere er siddende, tillades 18 deltagere. Såfremt der er en stående oplægsholder, må 
der maksimalt være ti deltagere i rummet foruden oplægsholder. 
 

5. Lille mødelokale (tidl. Foreningsværkstedet 
Lokalet må benyttes af maksimalt ti siddende deltagere. Alene arrangør må benytte adgangen til 
lokalet fra gangen. Øvrige deltagere skal lukkes ind og ud ad døren fra parkeringspladsen, da 
afstandskrav ikke kan overholdes i den smalle gang ned til lokalet. 

 
I øvrigt opretholdes følgende retningslinjer: 

A. Der kan kun gennemføres to arrangementer dagligt i henholdsvis salen, det store mødelokale 
og det lille mødelokale. Tidsrum aftales med personalet. 

B. Senest dagen før gennemførelsen af et arrangement, skal arrangør have oplyst deltagerantal 
til kontoret, så vi sikrer at retningslinjer og forsamlingsforbud overholdes. Dette sker på e-mail 
til Lisa på lisa@kulturhus.com. Dermed også sagt, at arrangementer med "fri 
adgang"/billetsalg på dagen ikke vil kunne gennemføres. Har arrangør ikke meddelt 
deltagerantal dagen før, vil nøglebrik ikke blive aktiveret, og lokalerne kan ikke benyttes. 

C. Slutrengøring på brugerniveau skal stadig udføres, herunder afspritning af borde og stole og 
andre kontaktflader. 

D. Øl og vand kan købes, og må drikkes af flaske/dåse eller i medbragt service. 
 

Husets kontor 
Kontoret er åbent for telefoniske henvendelser som normalt, og for personlig henvendelse efter aftale. 
 
   


