
 

 
      23. oktober 2020 

 

Kære deltager i Selskabet Danske Tordenskiolds-Venners generalforsamling og 
markering af Tordenskiolds 330 års fødselsdag den 28. oktober 2020. 

Dørene til Norges Hus åbnes fra kl. 16.00, så der er god tid til at komme på plads. Generalforsamlingen 
starter kl. 17.00. 

Corona/COVID-19 situationen har medført en række regler for gennemførelse af et arrangement som 
vores som vi skal overholde, og vi er derfor bl.a. pålagt en begrænsning i antallet af deltagere på i alt 50 
personer og et afstandskrav på 1 meter mellem deltagerne når disse sidder ned. 
 
Mundbind skal anlægges når I går ind gennem hoveddøren til Norges Hus, og indtil det tidspunkt hvor 
I har sat jer ved bordene. Mundbindet må alene tages af når man sidder ved bordene og bliver 
siddende. Hvis / når I forlader jeres plads skal I tage mundbind på igen og bære dette indtil I sætter jer 
på jeres plads igen, eller I forlader Norges Hus.  
 
Før hver adgang til salen skal I spritte jeres hænder af (sprit er stillet frem). Indgang til salen foregår via 
døren over for garderoben og udgang fra salen foregår via døren i modsat side af salen. Dørene er 
markeret med ”Indgang” og ”Udgang”. 
 
Hold den gældende afstand på 2 meter til andre deltagere end jeres ledsager, når I anvender garderoben 
til jeres overtøj, og i øvrigt når I er nødt til at bevæge jer rundt. 
Hvis I ønsker at skrive jer ind i den fremlagte gæstebog, bedes I selv medbringe eget skriveredskab. 
 
Talere, dirigent m.m., der står mere end 2 meter fra øvrige deltagere, kan aflægge mundbind i 
forbindelse med gennemførelse af disse aktiviteter. 
 
Menuen er ændret til biksemad med tilbehør, hvortil der serveres smagfuld øl. Hvis der i stedet ønskes 
vin til maden, meddeles dette til serveringen. Serveringen forestås af 6 frivillige medlemmer, som har 
anlagt plastik handsker og mundbind. Efter maden serveres kaffe og te med en god chokolade bid. 

Bestyrelsen er opmærksom på at gennemførelse af dette arrangement i en tid med Corona/Covid-19 er 
det muliges kunst, og vi skal derfor bede jer om, og opfordre jer til, at udvise tålmodighed og hensyn 
over for andre deltagere. Bestyrelsen håber, at vi til trods for de pålagte restriktioner kan gennemføre 
arrangementet på en god måde og til alles tilfredsstillelse. 

Vel mødt til Danske Tordenskiold-Venners generalforsamling og markeringen af Tordenskiolds 330-års 
fødselsdag den 28. oktober 2020. 

 

Bestyrelsen 


