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Så er vi kommet godt i gang med et nyt år…
-

Og faktisk så godt i gang at det allerede er ferie.

Nyt fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har været i arbejdstøjet og langt et nyt og godt budget for det kommende år.
Når bestyrelsen starter et nyt år, kommer vi rundt om alle de spændende aktiviteter der sker i
vores egen kreds, også af dem som retter sig ud over vores egen lille verden. Vi diskuterer
hverdag og særlige arrangementer. -Hvordan vi bliver eksponeret i lokalsamfundet.
Samarbejde med andre aktører. -Hvordan vi skaffer midler til andet en daglig drift. -Hvordan vi
bedst får hentet den hjælp vi er så afhængige af når vi skal have et hus, aktiviteter, hverdag og
fest til at være værd at gå til FDF for.
Det er altid sjovt at få sparket året i gang – også i bestyrelsen 😊
I år har vi også sagt goddag og farvel til medlemmer i bestyrelsen.
Helle er trådt ud af menighedsrådet og er derfor ikke længere sognerepræsentant i bestyrelsen.
Helle forlader heldigvis ikke FDF men er i hytten hver onsdag og stadig med som tante på
sommerlejreren.
Tak til Helle for dit store engagement i bestyrelsen og vi er rigtig glade for at du altid stiller op
med hjælp til dit hjertebarn (kredsen) og at vi må trække på din viden.
Menighedsrådet har udpeget Torben Hougaard som repræsentant. Torben har tidligere været
meget aktiv i vores kreds og har stor bestyrelses erfaring fra bl.a. FDF og LIONS Club.
Velkommen til Torben – Vi glæder os til et godt samarbejde.

Årsmøde .
d.25/3 holder vi årsmøde i kredshuset. Årsmødet har afløst den gamle generalforsamling.
dagsorden kommer senere.
Vi laver noget hyggeligt med børnene mens der holdes møde.
Så sæt X i kalenderen.

Vi kunne godt bruge noget hjælp til:
I løbet af foråret kommer der Forældredag med vedligehold og rengøring. Præcis hvornår
kommer senere.
Juletræer. Vi håber på at kunne tjene lidt ekstra på salg af juletræer igen i år. – også her er et
par timer en kæmpe hjælp., men det er jo først i december.
Ud over det kommer der forhåbentligt nogle opgaver som vi kan tjene lidt ekstra skillinger på.
Det er dem der får hjulene til at løbe rundt og gør det lidt sjovere at være i FDF.
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Kontingent.
Vi har ladet kontingentet stige til 870,- pr. medlem pr. År. Der kom en stigning til
landsforbundet sidste år og kommer endnu en i år. Mærker er inkluderet i kontingentet.
Husk at opkrævningen går via NemTilmeld,
Tjek din mail og følg linket til fakturaen/opkrævningen. Det er simpelt og der er vejledning
hele vejen igennem. Skulle det går helt galt kan man kontakte Maj-Britt og få hjælp.
Vigtigt vigtigt vigtigt! Hvis man vil udmelde sit barn, så gør man det samme vej og med det

samme for man hæfter for kontingent indtil udmeldingsdatoen!
Dog må i bære over med fejl i systemet, hvis der er noget er ikke virker helt som det skal for det
er en test run. :-)

Sommerlejr:
Igen i år er det uge 29 i skal sætte af til sommerlejr. Lederne har allerede være nede i
idebanken og er ved at finde på spas og løjer og glæder sig til at komme afsted. Det er helt
sikkert at det bliver en uge som kan huskes.

OG …. Så lige den sædvanlige bøn!
HUSK altid at angive en tekst, når I betaler uanset om det er via MobilePay eller
bankoverførsel! Det er rigtigt svært at gætte sig til, hvad der betales for og dermed bliver
bogføringen meget mere besværlig. :-)
Det var alt for denne gang.
Glædelig grøn vinter
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.)

