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Nyt fra bestyrelsen: 

Vi arbejder fortsat på at få en MobilPay løsning op at køre. Desværre meddeler Danske Bank, at 

der kan være flere ugers ventetid pga. det pres der er på oprettelser. 

 

Vi vil dog godt samtidig her informere om, at MobilPay løsningen ikke må bruges til kontingent 

betaling og betaling for lejre. I modsætning til den tidligere Swipp løsning, er denne MobilPay 

løsning ikke gratis for foreninger. Vi skal betale 1 % i gebyr for hver betaling via denne løsning.  

Derfor er det vigtigt, at MobilPay kun bruges til små betalinger så som lodsedler, spisning ifm. 

arrangementer o.l.. De ”store” betalinger så som kontingent, 55Nord varer og diverse 

lejre/kredsweekender vil vi godt bede jer bank overføre til vores konto.  (Nordea 5021-704700). 

 

Betalinger 

Som tidligere nævnt vil vi godt henstille til, at man så vidt muligt betaler alt – kontingent, 

lejre, 55Nord varer - via bank overførsler. Vi vil helst undgå at have kontanter liggende – det er 

besværgerligt at arbejde med og kan koste gebyrer at indløse på vores konto.  

 

Når man betaler, vil vi godt bede jer angive tydeligt, hvad I betaler for samt navn eller 

medlemsnummer på medlemmet. Vi skal kunne påvise over for FDF landsorganisation, hvor 

betalingerne kommer fra, det letter kassererens arbejde betydeligt og I risikerer ikke at ”blive 

rykket” for noget, I allerede har betalt 😊.  

 

Informationer om kredsen: 

Som de fleste sikkert har bemærket, er det gamle skur ude bagved blevet revet ned. Vi siger en 

stort tak til de forældre og ledere/bestyrelse, der var med til arbejdet. Nu kan vi lægge 

hovederne i blød til forskønnelse af området.  

 

Samtidig vil vi dog benytte lejligheden til at slå endnu et slag for vores Venskabsgruppe, som 

består/gerne skulle bestå af hjælpsomme forældre (eller andre pårørende), bestyrelse og ledere.  

 

Vi har brug for, at I forældre støtter mere ihærdigt op omkring opgaverne med vedligeholdelse 

og renovering af både hytte og lejrplads. Vi har ikke haft den store tilmelding/respons fra jer 

endnu, men vi håber det kommer med de fremtidige opgaver 😊. 

 

Fremtidige opgaver vil blive slået op i vores Facebook gruppe og via disse nyhedsmails, så det 

bliver nemt at melde sig til. 

 

Kontingent: 

Husk at give Helle besked, hvis du fremadrettet ønsker at få kontingent opkrævningen via mail. 

 

Kontingent opkræves halvårligt – næste gang i august. Derfor skal Helle have din mail 

tilmelding senest den 1/7-2017. Du bedes sende en besked til Helle enten som SMS til 

28716464 eller mail til hellemor54@gmail.com . 
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90 års fødselsdag: 

Vi havde en fantastisk hyggelig og solrig dag, da vi fejrede vores 90 års jubilæum. Vi siger 

tusind gange mange tak til alle der hjalp med at gøre denne dag til en fantastisk dag både via 

donationer og ved at støtte op på selve dagen. 

 

Nyt fra lederne: 

Husk at der er væbnermesterskaber i Kristi himmelfarts ferien – der er afgang Onsdag d. 24/5 

om aftenen. Mere info følger senere. 

 

Husk også allerede nu at sætte kryds i kalenderen omkring sommerlejren som afholdes i uge 

29. Den starter lørdag i uge 28 og slutter fredag i uge 29. Mere info følger senere. 

 

Det var nyhedsbrevet for denne gang. 

 

Hvis der er nogen – ledere, bestyrelse eller forældre – der liger inde med en lille ankedote, en 

sjov historie eller andet , de bare MÅ dele med alle os andre, så er men meget velkommen til at 

sende en mail til Maj-Britt. Så kommer det med i næste Nyhedsbrev. (Som udkommer om 2 

mdr) 

 

Mvh 

FDF Nykøbing Sj.  
 

(Ps. Hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde det ved at sende en mail til 

majbritt.711@gmail.com med emne AFMELD FDF NYHEDSBREV– så vil du fremadrettet ikke modtage det. Men du 

skal så selv sørge for at holde dig orienteret om hvad der sker i kredsen via vores Facebook gruppe, kalender osv.) 
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