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Så er vi kommet i gang i det nye år – velkommen tilbage til alle både ledere, medlemmer og
bestyrelse.
Nyt fra bestyrelsen:
Vi lovede sidste år at der ville ske nogle energiforbedringer i hytten – og det er der sørme også.
Den nye varmepumpe er kommet op og vi har fået SMS styring på alle tre pumper. Så nu bør
det være muligt at sørge for varme, når vi er der, men spare når vi ikke er der. 😊
Vi har også her i januar fået udskiftet alle 4 toiletter – så nu skulle de også gerne fungere
upåklageligt i mange år.
Donationen fra Odsherred Brandassurance er til dels gået til gulvtæppe i stuen og gardiner. Det
er virkelig noget der pynter. Så hjælp os med at passe på det og lad være med at gå ind med
udendørssko i stuen. Køb et par sutsko til jeres børn og lad dem stå i hytten, så de altid er der.
Der er stillet en skoreol op i gangen, hvor man kan parkere sine udesko/indesko.
Som oplyst i august, så har vi flyttet vores ”forældremøde med generalforsamling” til foråret,
for at få rettet ind ift. vedtægter, men også fordi det giver bedre mening ift. at informere om
årsregnskab osv.
Så derfor vil vi godt allerede nu meddele, at vi holder
generalforsamling i forbindelse med et forældremøde onsdag
den 14. marts 2018 kl. 17.30. Vi sætter et par af lederne til at
tage sig af ungerne, mens vi voksne holder møde. ALLE grupper
møder derfor kl. 17.30 denne dag! (Se vedhæftede bilag). Vi håber at rigtig mange af jer har
lyst til at høre hvordan det er gået i det forgangne år og derfor møder op og gør det til JERES
generalforsamling. Vi sørger for boller, kage og kaffe/saftevand. 😊
Nyt fra kassereren:
Husk at næste portofri bestilling fra 55 Nord bliver sendt den 1/4.
Vores mobilpay nummer er 92993. Husk dog at alle mobilpay betalinger skal tillægges et gebyr
på 0,75 kr! Hvis du vil slippe for gebyret skal du indbetale direkte til vores bank konto 24285021704700. Og så en bøn – vi vil MEGET GERNE bede om, at I sørger for at tydeliggøre hvad I
betaler for og for hvem! Det er rigtig svært at finde rundt i betalingerne, når der overføres fra
uden navn og bare står FDF 😊
Nyt fra arbejdsgruppen:
Arbejdsgruppen har en udfordring mht. de opgaver der skal udføres i hytten og manglende
frivillige hænder. Vi er godt klar over at det kan være meget svært at finde en dag i kalenderen,
hvor alle kan, fordi vi jo alle sammen er hårdt hængt op. Samtidig må vi dog også konstatere, at
hvis ikke der er forældre, der vil komme og give en hånd med til opgaverne, så bliver opgaverne
bare ikke udført – og det går udover vores børns velvære i hytten.
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Da vi ved at det ligger os alle på sinde, at vores børn skal komme i hyggelige, gode rammer og
da vi ved at der er en masse af jer, der besidder ressourcer og evner, som vi kan bruge - så
prøver vi i år en anden metode af! I stedet for at vi alle skal blive enige om én dato – så er det
nu op til JER, hvornår I kan!
Der vil om kort tid blive hængt en planche op i hytten, hvor alle udestående opgaver er listet
op. Her kan man skrive sig på, hvis der er en opgave, som man mener, at man vil være i stand til
at løse. Samtidig bestemmer man selv HVORNÅR, man kan løse den. På den måde skulle det
gerne blive meget mere fleksibelt at give en hånd med i kredsen. For en
beskrivelse af opgaverne og evt. lidt gode råd om hvordan de skal løses –
henvend jer til Jonas.
F.eks. skal der lyddæmpende plader op i loftet i spisestuen. Det kræver kun et
par friske ”gutter”, en stige, en skruemaskine og et par ledige timer. Hvis det er
en opgave man godt vil påtage sig, så snakker man med Jonas om, hvordan de
skal hænges op, skriver sit navn og en dato på listen - og så låner man en nøgle den dag opgaven
skal udføres.
Nyt fra lederne:
Husk at der er kredsweekend den 9-11/2 2018. Hvis der er nogen der har glemt at tilmelde sig
(sidste frist var i dag 1/2-18), så prøv at snakke med Carina, om I kan nå det endnu 😊 Det er
både for store og små. Kredsweekenden afsluttes søndag med gudstjeneste og tøndeslagning i
anledning af fastelavn.
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 foreningen via vores facebook gruppe, kalender osv.)

