
SÅ er vi i gang med den nye sæson 

Fra mandag den 17. august startede vi sæson 

2020/21 op, og ih, hvor er det dejligt at se de 

mange 60+’ere tilbage på banerne igen. Desvær-

re er vi stadig midt i en tid med corona, så det er 

vigtigt, at retningslinierne fortsat overholdes. 

Retningslinier fra Badminton Danmark og DGI 

Uddrag af de nyeste retningslinier pr. 13. august 

2020, tilpasset til FBK: 

• du skal fortsat møde omklædt (omklædnings-

rummene er stadig afspærret i FBK). Fyld din 

drikkedunk hjemmefra 

• du skal stille din taske med god afstand til de 

nærmeste tasker 

• du skal respektere skilte, afspærrings- og af-

standsbånd 

• du skal holde god afstand (1 meter) 

• du skal minimere anvendelsen af klubbens 

toiletforhold 

• der må højst være 16 personer i hallen 

• udluftningsknappen i hallen skal aktiveres i 

hele spilletiden 

• bolde skal smides i skraldespanden efter brug 

• der må ikke dannes ”trafikpropper” ved træ-

ningsskift  

• du skal blive væk, hvis du har symptomer på 

smitte/forkølelse/influenza/feber eller lignen-

de og gå hjem med det samme, hvis du får 

det skidt, eller hvis du får sygdomssymptomer 

i løbet af træningen 

• alt i alt skal du bruge din sunde fornuft!!!!! 

Caféen er åben, men husk også ved socialt 

samvær at ha’ skærpet opmærksomhed med  

1 meters afstand til hinanden samt afspritte 

hænderne, inden køleskabet åbnes. 

Generalforsamling 

HUSK, at den ordinære 

generalforsamling i 

FBK, der er blevet ud-

skudt på grund af covid 19, afholdes onsdag, den 

26. august 2020, kl. 19 i FBK’s café. 

 

Der er følgende medlemmer på valg til 60+ Ud-

valget (TPU): 

• Kirsten Jensen, villig til genvalg, for 1 år 

• Rigmor Axelsen, ønsker ikke genvalg 

• Günther Petersen, ønsker ikke genvalg 

• Jane Clausen (suppleant), eventuelt villig til 

genvalg 

 

Følgende nye kandidater er villige til at stille op 

til posterne: 

• Ulla Soelberg, for 2 år 

• Bjørn Skougaard, for 2 år 

• Lis Hanne Schmidt (suppleant), for 1 år 

• Ole Jakobsen (suppleant), for 1 år 

 

60+ Udvalget bakker op om valget af de nye 

kandidater, så kom trygt og stem på dem. Vi 

glæder os til at se dig. 

 

Mange fjerhilsner fra 60+ Udvalget 
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