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Fredagsbrev 11. november 2011 (www.fritime.dk)
Skal fodboldafdelingen i FLUIF flytte til Nykøbing?
Generalforsamling i FLUIF mandag d. 14. oktober kl. 19.30 i Fredsø Forsamlingshus
I forbindelse med ideen om at FLUIF og NIF skal slås sammen, er der indkaldt til generalforsamling.
Beslutningen vil få vidtrækkende konsekvenser for lokalområdet. Den kan betyde, at der fremover ikke vil
være en fodboldafdeling i lokalområdet, og at der ikke vil blive spillet fodbold her i området.
Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt møder op til generalforsamlingen og sikrer, at
beslutningen, der skal træffes bliver foretaget af flest mulige i FLUIF.
 Alle medlemmer over 15 år har stemmeret.
 Alle aktive, trænere og udvalgsmedlemmer har stemmeret
 Som forældre har man 1 stemme pr. barn i FLUIF

MØD OP OG PRÆG BESLUTNINGEN!!!
Teateruge
Teaterproduktionen er godt i gang. Vi forsøger at få artikler på hjemmesiden løbende, så I kan følge med i
arbejdet.
Der er mulighed for at komme og se de færdige resultater torsdag d. 17. november kl. 10.00 til generalprøven
og kl. 18.30 til premieren.
Lørdag d. 12. er skoledag for alle elever. Forældre i indskolingen skal hjælpe med rekvisitter og kostumer.
Øvrige forældre er velkomne til at komme og se på, drikke kaffe og hygge.
SFO-NYT

Haloween
Tirsdag d. 8. november havde vi en rigtig hyggelig ”uhyggelig” halloween-fest. Godt at se så mange
forældre til kaffe.
Mona og Bente siger: ”Tak for den gode modtagelse.”
Svømning:
Fredag d.18. november er der igen mulighed for at 3. klasses sfo-børn kan komme med Flemming
til svømning. Børnene skal afhentes i svømmehallen kl. 16.00. Tilbuddet gælder også Klub Frigear.
Juleværksted:
Mandag d. 14 november går vi i gang med den store julegave produktion, det vil blive hverdage i
tidsrummet 14 – 15.30
Samarbejde med Børnehaven
Fremover lukker vi først dørene op til børnehaven kl. 16. Vi synes, det giver for meget uro til de
store unger, når de små kommer ind kl. 15.15.
Vi ses i morgen
Frank
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