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Efter fredagens pressemøde har HORESTA presset på for en afklaring på, hvad de nyeste 

udmeldinger betyder for hoteller og konferencevirksomheder. Nu er der blandt andet kommet 

afklaring på et spørgsmål om forplejning. 

 

Justitsministeriet og politiet svarer, at det efter regelændringerne den 26. september 2020 fortsat er 

tilladt at afholde en konference eller lignende med flere end 50 personer til stede samme sted 

samtidig, hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser og har retning mod for 

eksempel en scene eller et podium. 

 

I forhold til kriteriet ”i al væsentlighed”, så vil dette altid være en konkret vurdering. Det er i den 

vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned 

under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går 

fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter f.eks. forplejning i en bar på, på et bord eller 

lignende. 

 

Det er derfor tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et 

bord og så tage det med til sin plads. Det vil også være muligt for personalet på konferencecentret at 

bringe forplejning ned til deltagernes pladser. 

 

Kravet om en fast plads betyder således også, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for f.eks. 

at gå ind i et tilstødende lokale til gruppearbejde eller til restauranten for at spise frokost der, uanset 

de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende. 

Hvad med koncerter/foredrag og middage? 

HORESTA har fået en del spørgsmål om, hvorvidt f.eks. arrangementer der består af kombineret 

middag og f.eks. koncert/foredrag eller lign. kan gennemføres, og her vil svaret være, at hvis der er 

over 50 personer (inkl. personalet), som deltager i samme arrangement, så skal det foregå i henhold 

til de ovennævnte retningslinjer. Hvis bespisning og koncert gennemføres i samme lokale, vil alle 

deltagere – også når de spiser - skulle sidde på faste pladser vendt mod scenen. 

Det er ikke klart, om deltagerne i en kombineret middag og koncert, hvor deltagerne først spiser i 

den alm. a la carte-restaurant, og derefter skal ind i en sal og høre koncerten, kan betragtes som en 

række individuelle mindre selskaber i forhold til bespisningen restauranten, for så derefter at blive 

anset som deltagere i et samlet arrangement med over 50 personer, når de går ind i koncertsalen. 

Det er HORESTAs vurdering, at de situationer, hvor man sælger en koncert-billet/ arrangement 

uden mad, men med mulighed for at man individuelt kan booke bord i restauranten, kan anses for 

individuelle selskaber. 

Sælger man derimod en billet til koncert med tilhørende spisning, vurderer vi, at maden skal 

indtages på faste pladser med retning mod en scene – når der er flere end 50 i lokalet/ til 

arrangementet. 

Der er ingen tvivl om, at sundhedsmyndighedernes ønske om at begrænse fester, sociale aktiviteter 

og aktiviteter med mange sociale kontakter, også rammer vores møder og konferencer. Med 

ovenstående præciseringer er der således meget begrænsede muligheder for at gennemføre møder 

og konferencer, hvor der er mere end 50 personer til stede i lokalet. 
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HORESTA er stadig i dialog med myndighederne om disse udfordringer – og ikke mindst 

konsekvensen af nok en begrænsning rettet mod vores erhverv. På fredagens pressemøde blev det 

tilkendegivet fra erhvervsministeren, at berørte virksomheder ville blive kompenseret via 

ordningerne for faste omkostninger og for selvstændige. De politiske forhandlinger om dette er 

endnu ikke gået i gang. Her er det helt centralt, at alle berørte virksomheder bliver kompenseret – 

og vi modtager meget gerne konkrete eksempler på konsekvenser i jeres virksomhed af fredagens 

opstramning. 

 


