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Pyha!! Det er en varm tid.
Heldigvis er det lige noget for en flok FDF børn og unge, som nyder at være
ude i det gode vejr.
Lige om kort tid går vi på sommerferie og for mange betyder det også
sommerlejr 😊
Sidste mødegang inden sommerferien er onsdag d. 20/6. Det er en
almindelig aften. Vi gemmer festlighederne til første møde efter
sommerferien som er onsdag d. 22/8, hvor vi traditionen tro griller og
holder forældremøde. Særlig indbydelse kommer i August 😊.

Nyt fra lederne:

NU er det tid til at tilmelde sig årets dejligste sommerlejr. Lejren er fra
14/7-22/7.
Sidste frist for tilmelding er 15/6-18.
Prisen for en sjov og spændende tur er: 850 kr. alt inkl. Beløbet skal
overføres til vores bankkonto i forbindelse med tilmelding. I kan hente en
tilmeldingsseddel i hytten, hvis I ikke har en printer. (Tilmeldingssedlerne
destrueres når lejren er overstået.)
-Husk også:
Hvis vi skal have et godt, pænt og hyggeligt sted til vores børn, kræver det
at alle giver et nap med. Husk at se på listen over opgaver og skriv jer på.
Mange bække små………..

Nyt fra kassereren:
FDF har indgået en aftale med Danske bank. Så i den næste tid er der ikke
gebyr på MobilPay betalinger :-) Det betyder ikke at det vil være sådan for
altid - men lige pt. er det sådan :-)
Efter sommerferien kommer der kontingent opkrævning ud igen.
Kontingent opkrævningen sendes denne gang ud til ALLE på mail! Så husk
at holde øje med jeres mail bokse når vi starter op igen!
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-Og så en lille bøn - vi vil godt bede jer overholde betalingsfristen på jeres
kontingent. Der går meget tid og mange ressourcer på at skulle følge op og
rykke for betalingerne.

Nyt fra bestyrelsen
I forbindelse med den nye persondataforordning er vores hjemmeside
opdateret med vores privatlivspolitik. I fik et eksemplar tilsendt den 25/5.
Men da det er en løbende proces, skal I være opmærksomme på, at det ikke
er et statisk dokument, men et der ændrer sig løbende. Det var kun første
gang vi sendte den ud. Fremover skal I selv holde øje med den på vores
hjemmeside - hvis I har brug for at vide mere om hvilke oplysninger vi
gemmer om jer.

I samme forbindelse gjorde/gør vi opmærksom på, at vi fremover kun
gemmer jeres indmeldelsesblanket elektronisk (sammen med tilsagnet om
foto tilladelse). Selve dokumenterne bliver fysisk makuleret efter
registrering.

Det var alt for denne gang.
Rigtig god sommer til jer alle sammen, må den blive fyldt med gode
oplevelser, spas og pjask 😊

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.)

