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VEJLEDNING  
FORENINGSAKTIVITETER I DJ 

 
Kulturministeriets retningslinjer siger følgende for afholdelse af foreningsaktiviteter: 
 

• Der må maksimalt forsamles 10 personer. 
 
Undtagelse  
Man må være op til 500 personer til stede til konferencer, kurser mv., hvis kursisterne i al væsentlighed sidder 

ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Underviseren/foredragsholderen må dog stå op 

undervejs i undervisningen. 

Hvorvidt I kan samles maksimalt 10 eller 500 personer beror altså på en konkret vurdering af det pågældende 
indhold i mødet, kurset eller undervisningen.  
 
Er der tale om hvad man kan sammenligne med en konference, må I være 500 deltagere. Alle deltagere skal 
sidde på samme plads og én person formidler viden og indhold. Er der tale om hvad man kan kalde relations-
undervisning med gruppearbejde, instruktion, dialog, etc. må der maksimalt være 10 personer samlet på 
adressen.  
 
Nedenstående punkter skal desuden være opfyldt, uanset hvilken type arrangement, der gennemføres.  

 
God fysisk afstand 

• Der skal være mindst 1 meters afstand mellem personer.  

• Dog anbefales mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte eller, 
hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, fx aktiviteter med kraftig udånding (fx sang, råb, 
foredrag m.v.) 

• Afstanden måles ”fra næsetip til næsetip”, så der fx ved siddende indretning skal måles fra midten af 
stolesæder.  

 

Adfærd og hygiejne  

• Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-
85% alkohol) tilgængeligt for alle.  

  

Informationsmateriale  

• Der skal i eller ved lokaler, hvortil deltagere har adgang, være informationsmateriale om, at personer, 
der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig 
adfærd i det offentlige rum.  

  

Særligt hvis der er spisning  

• Afstandskravet på 1 meter gælder også her. 
• Det anbefales at alt forplejning er portionsanrettet. 
• Lad ikke genstande (kaffekande, oplukkere, mv.) passerer fra hånd til hånd.  

 
 

 

 

Pas godt på jer selv – og hinanden   

• I opfordres til at bede en deltager gå hjem, hvis I har mistanke om, at vedkommende har symptomer 
eller er smittet.  
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• Hvis en deltager konstateres syg, skal der gøres grundigt rent, der hvor den syge har opholdt sig. Alle 
overflader afvaskes og kontaktpunkter afvaskes og desinficeres.  

 
Særlige regler for konference- og mødefaciliteter  

• Ved konference- og mødeaktiviteter skal forsamlingsforbuddet respekteres.  
• Konference- og mødefaciliteter mv. kan afholde arrangementer med op til 500 gæster, hvis disse i det 

væsentlige sidder ned. 
• Deltagerne placeres, så der sikres 1 meters afstand mellem deltagerne målt fra midten af sædet eller så 

hvert andet sæde er tomt.   
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor disse i det væsentlige 

sidder ned.  
• I øvrige lokaler må maksimalt tillades adgang for 1 deltager pr. 4 m2 gulvareal (fx foyer o.l.)  
• Der bør være fokus på styring af gæstestrømme, herunder undgå omfattende køer ved indgange og til 

specifikke lokaler, og der kan med fordel ske køstyring eller tydelig skiltning. Der bør være 
personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.   

• Der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i fx foyer o.l.   
 

 
 

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning. 


