
 

 

Nye corona-restriktioner  

Den 15. april blev der indgået en politisk plan om 

at genåbne mere af Danmark, og det betyder, at 

FBK åbner hallen den 21. april 2021, men kun for 

børn og unge.  

 

Medlemmer over 70 år må faktisk godt have lov 

til at spille, men på grund af de restriktioner, der 

er herved, har 60+ Udvalget vurderet, at de er for 

bøvlede at håndtere, og har derfor besluttet at 

vente med officiel genåbning……..… MEN er du 

70+, og vil du høre om muligheden for at spille 

allerede nu, kan du eventuelt kontakte Torben 

Groth på mail hansgroth@me.com eller mobil 

2980 3006. Dette ligger uden for 60+ Udvalgets 

regi.  

 

Det forventes, at hallen for alle aldersgrupper kan 

åbnes den 6. maj 2021, så vi skal have tålmodig-

hed lidt længere endnu, men vi håber så inder-

ligt, at planen med 6. maj holder, så vi alle kan 

komme i gang med at spille.  

 

Vi vender tilbage med oplysning om, hvilke re-

striktioner, vi skal tage højde for, når vi får posi-

tive udmeldinger fra regeringen, DGI og ikke 

mindst FBK’s bestyrelsen. 

 

Nyt om området ved FBK 

Nedrivningen fortsætter stødt og roligt i Bycam-

pus Rolighedsvej, og snart bliver der frit udsyn til 

Ågade.  

 

Generalforsamling  

Selv om ny dato for generalforsamlingen endnu 

ikke er meldt ud, vi gerne allerede nu oplyse jer 

om, at følgende medlemmer er på valg til 60+ 

Udvalget (TPU): 

• Kirsten Jensen, villig til genvalg, for 2 år 

• Jørn Hansen, villig til genvalg, for 2 år 

• Torben Andersen, villig til genvalg, for 2 år 

• Ole Jakobsen, villig til valg, for 1 år 

• Lis Hanne Schmidt (1. suppleant), villig til gen-

valg, for 1 år 

 

Derudover skal der vælges en ny suppleant til 

den anden udvalgspost, hvor: 

• Kate Kjærbo (2. suppleant), er villig til valg for 

1 år 

 

60+ Udvalget 

bakker op om 

disse valg, men du er selvfølgelig velkommen til 

at stille op til kampvalg til en af posterne. 

Mange fjerhilsner fra  

60+ Udvalget 
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