
Ændrede corona-retningslinier i FBK 

Det er nu igen tilladt at benytte toiletterne i 

FBK, hvorimod omklædningsrummene og 

badefaciliteterne fortsat er afspærret. I skal 

derfor stadig ankomme og gå omklædte.  

Benyt bænkene på begge sider i hallen til  

jeres tasker - husk 1 meters afstand - og vær 

opmærksom på, at der ved holdskift ikke 

dannes ”trafikpropper”.  

Det nye udvalg 

På den udsatte ordinære generalforsamling, 

der blev afholdt den 26. august 2020, blev 

der valgt nye medlemmer til 60+ Udvalget 

(TPU). Det nye udvalg har afholdt sit første 

udvalgsmøde og konstitueret sig således: 

 

• Torben Andersen (formand), 

område: nyhedsbreve, turneringshold mv. 

• Jørn Hansen, 

område: nye medlemmer, klubmodul mv. 

• Kirsten Jensen, 

område: budget og referater 

• Ulla Soelberg, 

område: ad hoc-opgaver 

• Bjørn Skougaard, 

område: ad hoc-opgaver 

• Lis Hanne Schmidt  

 (suppleant) 

• Ole Jakobsen  

 (suppleant) 

 

I det næste 60+ NYT vil I komme til at høre mere 

om Udvalgets tiltag for sæsonen.  

Hvis I eventuelt vil kontakte Udvalget, kan det ske 

på følgende mailadresse: fbk60plus@yahoo.com. 

Besøg af Mr. Badminton 

Vi gjorde store øjne, da Mr. Badminton 

pludselig en dag i august trådte ind i 

vores klub. Morten Frost, som er hans 

borgerlige navn, var en af de største 

badmintonstjerner tilbage i 80’erne. 

Morten har været nr. 1 på verdens-

ranglisten i hele 7 år og har senere 

haft en trænerkarriere for både Dan-

mark, Sydafrika og 

Malaysia (har bl.a. 

været træner for 

Lee Chong Wei).  

 

Morten kommer måske igen og be- 

søger os på et senere tidspunkt, og  

så har han lovet at spille med os!!! 

 

For et år siden etablerede Morten sammen med 

Flemming Quach et nyt brand af badminton- 

ketchere ”Basic Feather”. Ketcherne er i topklasse 

både i kvalitet og æstetik og kan købes til en  

fornuftig pris. Læs mere om ketcherne på: 

https://basicfeather.com. 

Medlemsmøde  

Det årlige medlemsmøde for alle 60+’ere bliver 

udskudt til senere på sæsonen som følge af  

covid-19 og forsamlingsforbuddet p.t. 

 

Retningslinier for 60+ 

Da vi har fået en del nye medlemmer, vil vi for 

god ordens skyld genudsende de almindelige 

retningslinier, der gælder for 60+afdelingen. 

Tryk her for at se retningslinierne. 

 

Mange fjerhilsner fra 60+ Udvalget 
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