
 

  

Sommerfrokost 

OBS! OBS! OBS! OBS! 
60+ Udvalget har desværre 

set sig nødsaget til at aflyse 

sommerfrokosten for 60+  

fredag den 15. maj 2020.  

Vi håber, at der vil være 

mulighed for at afholde 

frokosten, når vi igen får 

normale tilstande.  

 

 

DANMARK LUKKER NED!  

Corona-virus (covid-19) 

Som følge af regeringens anmod-

ning om at udvise samfundssind 

og udvise særligt ansvar for at 

passe på hinanden har FBK’s be-

styrelse besluttet at lukke hallen 

for alle aktiviteter fra torsdag den 

12. marts og foreløbig til og med 

den 27. marts 2020.  

 

60+ Udvalget/bestyrelsen vil 

holde FBK’s medlemmer underrettet om udviklingen, 

men de seneste tiltag fra regeringen tyder på, at hallen 

skal holdes yderligere lukket. 

 

Ekstra træning med Julian 

På grund af lukning af hallen har vi desværre ikke kun-

net færdiggøre de resterende træningsseancer. 60+ 

Udvalget har grundet den nuværende situation beslut-

tet ikke at gennemføre flere ekstra træningsseancer i 

den resterende del af forårssæsonen.  

 

Generalforsamling i FBK 
Det er p.t. uvist, om den berammede generalforsam-

ling onsdag den 1. april 2020, kl. 19, kan gennemføres. 

Bestyrelsen udsender besked herom, hvis ændring. 

 

 

 

 

Klubmesterskab for 60+ 
Klubmesterskaberne i FBK bliver desværre ikke afholdt 

som planlagt i uge 16, grundet udbruddet af corona-

virussen. 

 

Vi håber at kunne gennemføre mesterskaberne for 60+ 

senere, men som følge af den nuværende situation er 

det p.t. ikke muligt at fastsætte et tidspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passive 60+ spillere 

Det er nu muligt at blive passivt 

medlem i 60+. Det vil sige, at 

hvis du ikke længere er i stand 

til at spille badminton, kan du 

stadig have et tilhørsforhold til 

klubben og modtage bl.a. 60+ NYT samt deltage i de 

sociale tiltag (f.eks. jule- og sommerfrokost).  

 

Hvis du vil være passivt medlem, skal du sende en mail 

til , så sørger vi for at du bliver fbk60plus@yahoo.com

oprettet. 

 

Vil du spille på en anden dag? 

Hvis du er interesseret i at spille på en anden dag, hvad 

enten det er en direkte flytning eller vil tilføje en eks-

tra spilledag, kan du skrive dig på venteliste via FBK’s 

hjemmeside.  

 

Hvis der ikke er plads på den enkelte dags venteliste, 

kan du sende en mail til fbk60plus@yahoo.com og  

komme på en særlig interesse-liste.  

 

 

 

 

Marts 2020 
Kontakt Torben Andersen: tman@godmail.dk 

60+ Udvalget ønsker alle et godt helbred og pas nu godt på jer selv.  

Vi glæder os til at ser jer igen. 
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