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Nyt fra bestyrelsen:
Så er det lige før vi starter op igen efter en god lang sommer. Vi starter med
grillaften/forældremøde den 23/8-17 kl. 17.00! Husk at I selv skal have kød med til grillen – alt
det andet sørger vi for. Det koster 25 kr. pr. pers. I må MEGET gerne bank overføre betalingen til
vores bankkonto 2428-5021704700, så vi slipper for alle de kontanter 😊.
Vi vil på opstartsmødet fortælle lidt om regnskab og generalforsamling/valg til samme
(generalforsamling er dog først til marts/april). 😊
Betalinger
Vi har nu fået Mobilpay op at køre. Desværre er det blevet temmelig dyrt at bruge ift. gebyrer –
og omstændigt ift. bogføring. Så vi vil meget gerne opfordre til, at man KUN bruger Mobilpay,
som en absolut nødløsning for betaling – og man skal huske at overføre 0,75 kr. i gebyr
sammen med sin betaling. Det betyder, at hvis du skal betale f.eks. 30 kr. – så skal du overføre
30,75 kr. og HUSKE at skrive hvad du betaler for. Vores mobilpay nummer er 92993.
Som tidligere nævnt vil vi godt bede jer angive tydeligt, hvad I betaler for samt navn eller
medlemsnummer på medlemmet i betaler for, når I overfører penge til vores bankkonto. Så har
vi meget lettere ved at identificere betalingerne – på forhånd tak. Bankkontoen er gebyrfri. 😊
Informationer fra kredsen:
Husk at I kan følge med i vores Facebook gruppe mht. aktiviteter, arrangementer og meget
mere. Derudover kan I finde oplysninger, kalender osv. på vores hjemmeside http://fdf.dk/nyksj/
Vi vil godt slå et slag for at I alle henter vores kalender ind i jeres kalender app 😊 Vi kan se af
henvendelserne på FB siden, at man til stadighed er i tvivl om kredsmøder, opstart mm. Alt
dette vil I kunne finde svar på ved at koble jer på vores kalender. For at få den ind, skal du:
1. have en google konto (den er gratis)
2. ”kalde” den offentlige kalender under det afsnit der hedder Andre Kalendere ved at klikke på
. Her vælger du den funktion der hedder Tilføj via webadresse.
Adressen er:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=jg1fu79i6u1tdo40um7usksacs%40group.calendar.google.com&ctz
=Europe/Copenhagen

Kontingent:
Kontingent opkræves halvårligt – næste gang er her i august. Helle sender meget snart mail ud
med opkrævninger. Sammen med kontingentet vil du blive opkrævet betaling for dit barns
mærker. (Det koster 10 kr. pr mærke). Mærkerne er uddelt på sommerlejr/uddeles ved
opstartsmødet.
Nyt fra lederne:
Ledere og bestyrelse i FDF Nykøbing vil godt takke alle for en helt fantastisk sommerlejr. Det
var super hyggeligt at være afsted med jer alle.
Dennis vil på opstartsmødet fortælle lidt om den kommende sæson.
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550 nord bestillinger:
Vi har valgt at indføre 3 faste portofri bestillingsdatoer om året for varer bestilt fra 550 nord via
kredsen. Der vil fremover blive bestilt varer 1/4 + 1/9 + 1/12.
Hvis du sender din bestilling til hellemor54@gmail.com inden disse datoer, vil hun sørge for, at
du får varerne portofrit! På alle andre tidspunkter kan du stadig bede Helle bestille for dig –
men du betaler selv portoen (eller deler den med en anden, hvis du kender nogen der også skal
have varer). Du har selvfølgelig også altid mulighed for at bestille direkte hos 550 nord.
Fordelen ved at bestille via Helle er, at du hjælper kredsen økonomisk, fordi vi får hvad der
svarer til 10 % af varens pris. Når du bestiller via os, sender Helle dig en opkrævning, som
bedes betalt med det samme 😊
Hjælpende hænder:
Vi har stærkt brug for at I forældre giver en hjælpende hånd i kredsen. Det kan være til
arbejdsopgaver i hytten – som f.eks. vores oprydningsdag i maj – men det kan også være til
aktiviteter, som har til formål at skaffe penge til vores kreds, så vi på sigt får råd til at lave de
vedligeholdelsesopgaver, aktiviteter og ture som vi godt vil give børnene. Lederne er rigeligt
beskæftiget med at sørge for at aktivere vores børn til kredsmøderne og på turene. Det er os
forældre, der må sørge for at skaffe pengene ind til kredsen!
Lige pt. har vi nok hjælpere til Honky Tonk billetsalget. Men vi kunne godt bruge en forælder
mere til Nygaardens marked 2.+3. september. Det drejer sig kun om 3-4 timers arbejde med at
dirigere trafik på P-pladsen. Men kredsen tjener 3000 kr. og det er tiltrængt. Så send meget
gerne en besked til majbritt.711@gmail.com, hvis du kan hjælpe – eller endnu bedre gå ind og
klik DELTAGER LØRDAG og/eller DELTAGER SØNDAG på aktiviteten i vores Facebook
gruppe.😊
I den kommende tid vil vi gå i gang med at få forskønnet området bag hytterne. Der skal ryddes
op, fjernes ukrudt og anlægges græs, der hvor det gamle skur er revet ned. Så hold øje med
facebook gruppen – der kommer en anmodning om hjælp 😊
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.)

