
 
 
 
DET ER STADIG MULIGT AT AFHOLDE FYSISKE MØDER, KONFERENCER OG 
ARRANGEMENTER  
 
Covid-19 har gjort hverdagen sværere for alle, men på Arbejdermuseet tror vi forsat på, at fysiske møder 
skaber en række fordele og styrker relationer. Og at vi med omtanke for hinanden, nye procedurer og rutiner 
kan skabe rammerne for en tryg og sikker mødeoplevelse.  
 
Det er vores højeste prioritet altid at sikre vores gæsters og medarbejderes sikkerhed og tryghed.  
Derfor har vi implementeret alle sundhedsmyndighedernes officielle retningslinjer samt indført en række 
procedurer og rutiner som vi løbende evaluerer og justerer på.  
 
 
VI HAR FX  

• Intensiveret vores rengøring herunder daglig afspritning og rengøring af berøringsflader.  
 

• Rundt omkring på museet og i restauranten Cafe & Øl-halle er der opsat stationer, der giver mulighed 
for at spritte hænder.  
 

• Mødelokaler, festsalen og restauranten afsprittes både før og efter afvikling af arrangementer, ligesom 
der naturligvis er tilgang til sprit i forbindelse med mødeafvikling.  
 

• Vi opfordrer arrangører til at have en gæsteliste for arrangementet.  
Registreres der efterfølgende et smittetilfælde blandt deltagerne, kan arrangøren kontakte alle.  
 

• Restaurantens medarbejderne er instrueret i Horestas ”Save to Visit”. 
https://www.horesta.dk/medlemsfordele/markedsføring/safe-to-visit/ 
 

• Vores museumsværter bærer visir og vores medarbejdere og gæster skal bære visir eller mundbind i 
restauranten og cafeområdet, når de bevæger sig rundt i disse områder.  

 
 
AFSTAND OG KAPACITET  
Vi har begrænset antallet af gæster på museet, i mødelokaler og i restauranten. Vi overholder de gældende 
krav, der siger:  
 

• Siddende gæster i et mødelokale skal sikres 2 m2 pr. person 
• Stående gæster i et mødelokale eller pauseområder skal sikres 4 m2 pr. person 

 
Ifølge retningslinjerne, er det stadig muligt for museer, restauranter, hoteller mv. at holde fester, møder, kurser 
og konferencer med flere end 50 personer, hvis personerne overvejende er siddende. Der skal dog være 
minimum 2 m2. pr. person og holdes 1 meters afstand mellem personerne. 

Afstandskravet kan fraviges, hvis der er tale om grupper af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden 
og normalt ses på tilsvarende vis. Det kan det. fx. være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære 
kontakter, fx. kærester, men det kan også være kollegaer, som til dagligt omgås hinanden på arbejdspladsen. 
 
Du kan læse mere om betingelser for restauranter, konferencer etc. på Erhvervsministeriets hjemmeside.  
https://em.dk/media/13751/retningslinjer-for-ansvarlig-indretning-af-restauranter-og-andre-virksomheder-
der-tilbyder-turisme-og-oplevelsesprodukter_130620.pdf 

https://em.dk/media/13751/retningslinjer-for-ansvarlig-indretning-af-restauranter-og-andre-virksomheder-der-tilbyder-turisme-og-oplevelsesprodukter_130620.pdf
https://em.dk/media/13751/retningslinjer-for-ansvarlig-indretning-af-restauranter-og-andre-virksomheder-der-tilbyder-turisme-og-oplevelsesprodukter_130620.pdf


 
 

 
KAPACITET I UDLEJNINGSLOKALERNE  
 

• Mødelokale Louis Pio 15 personer  
• Salens loft  24 personer  

 
• Festsalen, hvor gæsterne i det væsentligste sidder ned 

Festsalen  80 personer  
Festsalen inklusiv Stauning 95 personer  

 
• Festsalen, stående arrangementer  

Festsalen  40 personer  
Festsalen, inklusiv Stauning 50 personer  

 
 
LEMPEDE AFBESTILLINGSREGLER FOR EKSTERNE ARRANGEMENTER OG UDLEJNING UNDER 
COVID-19 
 
Det er vores ambition, at vi med de mest fordelagtige afbestillingsregler kan inspirere jer som potentielle 
gæster og kunder til at booke et arrangement på Arbejdermuseet og i restauranten. Derfor gælder følgende 
regler:  
 

• Hvis arrangementet ikke kan afholdes som bestilt grundet skærpede retningslinjer eller forbud, 
annulleres arrangementet helt uden omkostninger for arrangøren.  
 

• Hvis gæsten aflyser arrangementet inden 21 dage før arrangementsdato af en hvilken som helst årsag, 
annulleres arrangementet helt uden omkostninger for arrangøren.  
 

• Hvis gæsten aflyser 21 dage før fem dage for arrangementets afvikling, faktureres arrangøren 30% af 
arrangementets samlede pris.  
 

•  Hvis gæsten aflyser 5 dage før arrangementets afvikling, faktureres arrangøren med 75% af 
arrangementets samlede pris.  

 
 
OPLYSNING OM ANTAL DELTAGERE  

• Forventet antal deltagere bedes oplyst ved bestilling af arrangement. 
• Endeligt antal deltagere bedes oplyst 5 dage før arrangementets afholdelse.  
• Herefter faktureres 75% af kuvertprisen ved reducering i deltagerantal.  

 
 
KONTAKT OS 
Hvis du har spørgsmål til arrangementer og afviklingsmuligheder er du meget velkommen til at kontakte 
museet via festsal@arbejdermuseet.dk   

mailto:festsal@arbejdermuseet.dk

