
Referat af møde i beboerhusgruppen d. 18.5.2020. 

Vi var Ervin, Niels, Rita, Birte, Yvette, Henrik og Dorte. 

Den (musik)mixer vi har aftalt på mail er indkøbt, 5000 kr.  

 

Vi skulle snakke om en evt. åbning af beboerhusets spisehuse og fredagsbar. 

Reglerne for åbning af restauranter og værtshuse er kommet fra Sundhedsmyndighederne i torsdags. Bo -
Vest har ikke svaret på om vi må åbne, eller de vil holde fast i ikke at ændre noget før d. 8.6.2020. 

Det vi kan være usikre på om vi er en virksomhed, hvis f.eks. kun Henrik er i køkkenet, han er jo en ansat, 
eller vi er en forsamling, hvis der også er frivillige i køkkenet. Men vi er jo også at sammenligne med en 
restaurant. 

 

Når vi får lov at åbne vil vi selvfølgelig følge myndighedernes retningslinjer. 

Der er sat glasskærm op foran baren, fra bordplade til loft, med to firkantede huller til servering og betaling 
(7361 kr.). 

Der er indkøbt rengøringsmidler for 10.000 kr., herunder til afspritning af flader, håndtag, kontakter mm. 
samt håndsprit. 

Der kan max være 48 i beboerhuset i forhold til kravet om 2 m2, og 1 m afstand. Henrik har målt op stillet 
enkeltborde med plads til 2 og 2 og 2 borde med plads til flere der er sammen. Der er umiddelbart flere end 
48 pladser, men det er for at give folk valgmuligheder. 

Henrik tænker at der kan være åbent for spisning fra 18 til 20 så alle ikke behøver komme på en gang. Der 
skal være åbent for betaling af spisebilletter fra kl. 17.30. Vi skal jo undgå køer. Når bord/stole forlades og 
skal bruges af andre skal det sprittes/vaskes af i sæbevand. Stolene skal ikke have sprit, det tager malingen. 
Bordene kan godt tåle sprit. Toiletterne kan få en spritsprayning, men folk skal spritte hænder før de går på 
toilettet. 

Der er indgang af hoveddøren og håndsprit der og udgang af døren for enden af salen og håndsprit der. 
Opvaskestativerne stilles ved udgangsdøren. 

Der må max. være 3 i køkkenet, men der skal jo også kun laves mad til max. 48, og så ikke så komplicerede 
retter, heller ikke at servere, for der vil være tallerkenservering ud af hullet, ingen buffet. 

Det vil ikke være muligt for børnene at være på 1.sal og lege med legetøjet. De henvises til at lege udenfor 
eller med eget legetøj ved bordene. 

Der skal gøres ekstra godt rent efter brug, alle kontaktflader skal vaskes med sæbevand. Henrik holder 
møde med rengøringen tirsdag. 

Vi snakker onsdagsspisehus og fredagsbar/spisehus. 

Henrik er klar til at gå i gang når han får GO fra Bo-Vest. Han har nogen køkkenhjælpere på hånden. 



Birthe ringer til Jeanette/Ulrik i Bo-Vest tirsdag for at høre hvordan de stiller sig. Som beboervalgte 
repræsentanter finder vi det vigtigt at få lukket op for noget socialt samvær, det har folk brug for. 

Vi kan desværre ikke arrangere loppemarked nu pga. forsamlingsrestriktionerne, heller ikke selv om de 
bliver hævet til 30-50 personer, det kan vi jo ikke garantere. 

Skt. Hans må desværre også aflyses. Henrik overvejer med småbørnsforældrene om der kan holdes fast i et 
børnearr. d. 21.6. 

 

NÆSTE MØDE ER TIRSDAG D. 9.6.2020 kl. 15 i BEBOERHUSET. (efter næste åbning 8.6). 

 

Dorte Brink 

18.5.2020. 

 


