
Retningslinjer i forbindelse med (gen)åbning af Nødebo Kro 
 
Efter den lange nedlukning i forbindelse med COVID-19 er det med glæde at bestyrelsen kan 
meddele, at Kroen åbner for dens brugere mandag den 31. maj 2021. Med undtagelse af banko 
holder Kroen ferielukket i perioden 28. juni til den 10. august. 
 
Da vi stadig befinder os i en corona tid, vil der for brug af Kroen gælde et antal regler og 
retningslinjer, som alle bedes hjælpe hinanden med at respektere: 
 

• Al adgang til Kroen kræver at et coronapas kan fremvises på opfordring (bemærk her at 
man kan få udstedt et coronapas allerede efter 1. vaccination + 14 dage). 

• Afstandsreglerne skal overholdes – Sundhedsstyrelsen anbefalinger er mindst 1 meter 
mellem personer i det offentlige rum og gerne 2 meter, når det er muligt. 

• Sundhedsstyrelsen anbefaler også at holde en afstand på 2 meter for aktiviteter med 
kraftig udånding, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil og fysisk anstrengelse, samt ved 
ophold i rum med dårlig ventilation – f.eks. kælderlokaler. 

• Afstandskravet kan fraviges eksempelvis under dans, hvor man dog skal reducere antallet 
og varigheden af især ansigt-til ansigt kontakter. 

• Alle gæster bedes respektere afstandsafmærkningerne i gulvet i Buffeten under udlevering 
af mad, kager og drikkevarer. 

• Forsamlingsreglerne bedes overholdt – Efter den 11. juni forhøjes antallet til 100. Der skal i 
Kroens lokaler være 2 m2 mellem siddende personer og 4 m2 mellem stående personer. 
Der vil være opsat skilte med angivelse af tilladt antal siddende/stående personer i alle 
rum. 

• Interessegrupper: Alle interessegrupper udpeger en kontaktperson, som er ansvarlig for 
gruppens overholdelse af ovenstående retningslinjer, herunder med stikprøver at 
kontrollere coronapas. 

• Kontaktpersonen meddeles til Jens Lassen senest mandag den 7. juni, og en oversigt over 
kontaktpersoner vil herefter fremgå af Kroens hjemmeside. 

• Endvidere gælder at ansvarlige for afvikling af aktiviteter på Kroen i øvrigt tager ansvar for 
at aktiviteterne sker på en måde, hvor smittespredning begrænses mest muligt under 
hensyn til ovenstående retningslinjer. 

• Kroen bliver rengjort hver dag med ekstra vægt lagt på toiletter og buffet, og alle brugere 
bedes være opmærksomme på at rengøre fælles redskaber, remedier og kontaktpunkter. 

• Der er, eller bliver udarbejdet særlige retningslinjer i forbindelse med afholdelse af 
kulturarrangementer, banko og arbejde i buffeten. 

• Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Bestyrelsen ved Knud Ebbesen og Jan Kongerslev. 
 
Bestyrelsen den 14. juni 2021 


