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Velkommen til 2019 og en vinter hvor nogen af os venter på noget sne så vi kan komme ud og
kælke lidt…. Lige nu ser det ud til at have lange udsigter, men mon ikke vi får et par dage i
løbet af den næste tid.
Ellers må vi bare glæde os over at dagene bliver længere og det begynder at pible op med
vintergækker 😊

Husk at FDF holder vinterferie i uge 7.

Kommer marts, kommer kredsweekend.
Den første weekend i marts bliver super hyggelig og sjov. Lederne løfter snart sløret for hvad
der skal ske…. Så sæt X d 1-3/3 det bliver helt sikkert en dejlig weekend.

Generalforsamling.
D. 13/3 holder vi generalforsamling i hytten.
Vi laver biograf og lader de store passe de ”små” så alle ledere også kan være med.
Indkaldelsen er vedhæftet denne mail.

Nyt fra kassereren
Husk at kontingentet skal være betalt senest d.1/2
Fritidspas Der er lavet lidt om i reglerne omkring fritidspas, da de har haft nogle problemer
med overforbrug. Så de skal nu have et billede af det udfyldte originale dokument. Men da det
bliver noget bøvlet at sende det samme papir frem og tilbage imellem jer og mig, så løser vi
det således:
1.
Nederst på højre side skal I skrive "FDF Nyk Sj Kontingent 1/1/19 - 30/619 400,00 kr."
2.
I tager så et billede af HELE passet med navn (bare den side ) og sender det til
mig. Enten som mail eller SMS til 20 83 56 51. Alternativt tager I en kopi og giver en af
lederne, som så kan tage et billede og sende til mig og derefter destruere kopien. Men
kun en KOPI! Jeg opbevarer IKKE passene!
3.
Derefter sender jeg billedet til kommunen og anmoder jeg kommunen om
betaling.

I skal være obs på at det:
1. Fritidspasset følger kalenderåret og kun gælder til udgangen af det kalenderår, man
har fået det i. Så I skal søge igen i år, hvis I skal have det.
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1.
Det dækker kun 600 kr i alt om året - så det dækker ikke hele kontingentet til
FDF. Når vi kommer til anden halvår vil I selv skulle betale noget af kontingentet.
2.
Mærkerne skal I selv betale - det er ikke en del af kontingentet men opkræves
bare sammen med det. Så I skal huske selv at overføre den del af opkrævningen senest
den 1/2-19.
3.
Når vi til sommer skal betale den anden halvdel af kontingentet, skal I altså igen
skrive på passet - denne gang bare for perioden 1/7/19 - 31/12/19 200 kr. (Forudsat at
I ikke har brugt passet andre steder. ) Det skal så igen sendes til mig som billede - og I
skal så selv betale differencen mellem det opkrævede og det angivne beløb. Men det
tager vi igen til sommer :-)
Det er derfor vigtigt at I gemmer det originale fritidspas derhjemme!!

Væbnermesterskab.
D.2/2 skydes årets væbnermesterskab i gang med en hotspot. Væbnermesterskabet er for
væbnere, seniorvæbnere og seniorer. De næste par måneder skal der løses opgaver og jagtes
point, alt imens der bliver grinet og prøvet kræfter med kreativitet og leg.
For dem der ikke har været med før, er det en god ide at gå ind på Facebook under
væbnermesterskabet og se nogle af de sjove klip fra tidligere år og intro til hvad dette års VM
kan indeholde.

OG som så ofte før – en lille bøn til alle jer!!!!!!!
Der hænger en fin seddel hvor man kan skrive sig på som rengøringshjælp ca. 2 gange om året.
Det er ikke mange der har benyttet sig af denne. Hvis vi vil have at vores børn skal komme til
en ren og pæn hytte, må det være en fælles opgave som vi forældre løfter i flok. SÅ- skriv jer
på næste gang i kommer forbi hytten. Det er en KÆMPE hjælp.
Det var alt for denne gang.
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.)

