
 

 

Bestyrelsen for Seniorklubben SKIVE  

  

Formand og sekretær: Inge Lise Jensen, Fredensgade 10, 7870 Roslev 

Tlf. 9757 1691/2532 4156 – mail: post@bmjsnedkeri.dk   

  

Næstformand og kasserer: Flemming Bak, Hasselvænget 51, 7800 Skive  

Tlf. 9752 1299 / 4068 1299 - mail: fbak2509@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem: Niels Jul Sørensen, Dølbyvej 34, 7800 Skive  

Tlf. 9752 8799/2913 1374 – mail: niels.jul@hotmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem: Birthe K. Møller, Petravej 43, 7800 Skive 

Tlf. 61 69 78 43 – mail: bkmoller@hotmail.dk  

 

Bestyrelsesmedlem: Karen Marie Houlborg, Væselvej 20, 7800 Skive 

Tlf. 23 65 03 97 – mail: km@houlborg.dk 

 

Suppleant: Herdis Andersen, Plantagevej 9, Rønbjerg, 7800 Skive  

Tlf. 61 74 70 43 – mail: herdiselise@godmail.dk   

 

 

 

 

Vi følger myndighedernes gældende retningslinjer 

for håndtering af Corona-virus/Covid-19. 

 

 

AKTIVITETER 

1. halvår 2021 

SENIORKLUBBEN, SKIVE 

 

                               Tilmelding til formand Inge Lise Jensen. 

                      

Det er forår, og der er sikkert mange af jer, der glæder sig til, 

at vi igen kan se hinanden. 

            

           Derfor er vi nu klar til at starte op som følger:  
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Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 12.00  

Generalforsamling. 

Tilmelding senest den 17. maj 2021 af 

hensyn til bestilling af smørrebrød, som 

også er til ægtefælle/samlever. 

Dagsorden udsendes på mail. 

DEREFTER: 

Lotterispil.                                                                                        

3 plader kr. 25,00 - 6 plader kr. 40,00 

Ægtefælle/samlever er velkomne  

Tilmelding senest den 17. maj 2021 

 

 

 

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 13.00 

Ost og rødvin                                                     

Ægtefælle/samlever er velkomne 

Kr. 25,00 for ledsager   

Tilmelding senest 1. juni 2021. 

  

    Rigtig god sommer - og på gensyn. 

 

 

  

 

Vigtige datoer for genåbning af foreningsaktiviteter: 

Den 16. april blev anden fase af genåbningen offentliggjort. Her fremgår 

det, at det lille forsamlingsloft, som fx gælder socialt samvær, udfases frem 

mod august efter følgende plan: 
 

  
  

 
 

  
 

  
  

Krav om coronapas og forsigtighed ved møderne: 
Anbefalingen er, at vi forsat holder afstand, bærer maske eller visir og 
spritter grundigt af. 
 
Og vi skal bede deltagerne om at vise deres coronapas ved indgangen. 
 

Coronapas er:  
Dokumentation for, at personen er vaccineret, har haft corona 
indenfor det seneste halve år eller er testet negativ indenfor de 
seneste 72 timer. 
 


