Nyhedsbrev
November 2017

Først skal vi beklage at nyhedsbrevet er blevet forsinket – men tiden iler jo i godt selskab, så inden
vi fik set os om, var oktober gået. Derfor bliver dette et kombineret oktober/december nyhedsbrev og
udkommer derfor i november. Det bliver dermed også årets sidste nyhedsbrev!
Nyt fra bestyrelsen:
Vi har været så heldig at få penge fra kommunens energispare pulje. Det betyder at vi i den
kommende tid vil lave lidt energiforbedringer i kredshytten.
• Her indenfor en månedstid vil der blive sat yderligere en varmepumpe op, ligesom den
”gamle” i stuen vil blive opgraderet med sms modul. Den nye varmepumpe skal dække
køkken og de to gange. Det betyder at vi gerne skulle gå en vinter igennem, hvor vi nu
kan styre varmen mere miljøbevidst og besparende, men samtidig sørge for at ”poderne”
(og lederne) ikke fryser, når der er kredsmøder.
• Alle toiletter vil meget snart blive udskiftet, så vi kan blive fri for at de løber hele tiden.
• Der vil blive udskiftet vinduer og en dør i ”stuen” i løbet af foråret. Arbejdsgruppen vil
med garanti meget gerne have en hjælpende hånd til dette, hvis der skulle sidde en
forælder eller to der har erfaring med det. Det bliver en lidt stor opgave, hvis ikke vi får
nogle flere hjælpende hænder på 😊. Så tag en snak med Jonas, hvis du mener du kan
give en hjælpende hånd!
Derudover har vi også gang i andre forbedringer i hytten. Alle lokaler er blevet forsynet med
serieforbundne brandalarmer og vi er i gang med at udvikle en evakueringsplan, som vil blive
hængt op i hytten i begge stuer og køkken. Vi har også kig på at lave nogle ”støjmæssige”
tiltag. Vi har allerede taget hul på lidt. ”Spisesalen” har fået gardiner op og der arbejdes i
øjeblikket på at få nogle flere akustikplader i loftet.
Og det stopper ikke der! Vi fik den fantastiske dejlige nyhed at Odsherred
Brandassurance Fond (som er en del af HF forsikring) gav os 25.000 kr i
donation! Bestyrelsen vil til næste møde finde ud af hvor den flotte gave kan
gøre mest gavn 😊
Nyt fra kassereren:
Husk at næste portofri bestilling fra 55 Nord bliver sendt den 1/12 – så hvis du skal have købt
julegaver ind, så spar portoen og bestil hos Helle inden 1/12-17!
Vores mobilpay nummer er 92993. Det gamle telefonnummer kan IKKE længere benyttes. 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 2428-5021704700.
Nyt fra lederne:
Der er fredslys og juleafslutning den 29/11-17. Der kommer et separat brev ud
senere – men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Opstart efter juleferie er onsdag den 10/1-18!
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Da dette er sidste nyhedsbrev i år, vil vi alle - ledere, bestyrelse og arbejdsgruppe - godt sige
mange tak for et super godt og hyggeligt år. Lad os sammen gøre alt hvad vi kan for at gøre
2018 ligeså indholdsrigt og hyggeligt! På forhånd rigtigt god jul og godt nytår.

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.)

