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hojengran.dk 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran 

til afholdelse på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

Lørdag den 22. april 2017 starttidspunkt kl. 12:30 

       Dagsorden er iflg. foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent.                                                                                                                   
Bestyrelsen foreslår konsulent Jann Besenbacher.  

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af foreningens regnskab for 2016 og beslutning om anvendelse af 

overskud i henhold til det godkendte regnskab. 

4. Indkomne forslag.                                                                                                               
Ingen indkomne forslag.                                                                                                                      

5. Godkendelse af budget for 2018 – herunder fastsættelse af kontingent 2018. 

6. Valg af bestyrelse.                                                                                                                              
Hans Stige og Carsten Kjær er på valg i år – begge er villige til genvalg.                                                                                                                       

7. Valg af revisor.                                                                                                                             

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Skagen. 

8. Eventuelt. 

       Bestyrelsen i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran 

    Carsten Kjær, fmd. 
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Tilmelding til generalforsamlingen 

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen (bordopstilling, vurdering af pladsforhold, bestil-
ling af mad og drikkevarer) er det meget nødvendigt, at man tilmelder sig forud. 

Bemærk: Generalforsamlingen starter, som de senere år, præcis kl. 12:30 i Skovsalen på Munkebjerg Hotel. 
Efter ca. 1 time afbrydes generalforsamlingen, og alle tilmeldte deltagere indbydes til lidt spiseligt og et glas i 
receptionsområdet udenfor salen. Efter denne hyggepause fortsættes der med de resterende punkter på 
dagsordenen. 

Tilmelding sker bedst på det særlige tilmeldingsmodul på netsiden hojengran.dk (klik på bjælken ”GF”, udfyld 
venligst alle felter og afslut med klik på ”send”).                                                                                                      
Carsten Kjær modtager desuden tilmeldinger på almindelig mail, telefon, sms (se herunder eller bagsiden). 

Tilmeldingsfristen er fastsat til påskelørdag den 15. april 2017. 

Får du/I brug for efter tilmelding alligevel at sende afbud til generalforsamlingen, beder vi om, at det sker så 
hurtigt som overhovedet muligt (carstenkjaer@stofanet.dk eller +45 2330 7606 – sms eller telefon). 

 

 

Afstemning med fuldmagt 

Med henvisning til vedtægternes § 11 er det muligt at stemme med fuldmagt. 

Hvis man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen den 22. april 2017, kan man som sædvanlig sikre 
anvendelse af sin stemme ved at give bestyrelsen eller et medlem fuldmagt.  

Fuldmagt kan afgives på flere måder: 
Meget gerne direkte på det særlige modul på netsiden hojengran.dk (klik på bjælken ”FU”, udfyld venligst 
alle felter og afslut med klik på ”send”).                                                                                                                       
Det enkelte medlem kan også skrive en fuldmagt (mail eller brev). 

Husk altid at anføre hvilke TS-uger, det drejer sig om, navn og adresse på jer, navn på den, der skal have 
fuldmagten samt hvilken generalforsamling, det drejer sig om. 

Fuldmagter (mail eller brev) indsendes til foreningens formand Carsten Kjær (se bagsiden). Fuldmagter kan 
også gives/sendes til et andet medlem eller blot afleveres ved indgangen til generalforsamlingen. 

Der gøres opmærksom på, at fuldmagten – med mindre navn anføres – giver foreningens for-
mand/bestyrelsen fuldmagt til på fuldmagtsgiverens vegne at stemme i forbindelse med samtlige punkter på 
dagsordenen.                                                                        

Fuldmagter bedes indsendt, så de er fremme senest onsdag den 19. april 2017. 

 

    

 

mailto:carstenkjaer@stofanet.dk
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 Formandsjubilæum 

se side 7 

 

Bestyrelsens beretning 

Med denne udsendelse modtager du – foruden selve indkaldelsen på forsiden – bestyrelsens beretning for-
ud for generalforsamlingen på Munkebjerg Hotel i Vejle lørdag den 22. april 2017. Til beretningen hører også 
en mundtlig del, som foreningens formand aflægger på selve generalforsamlingen. 

I den skriftlige del har bestyrelsen trukket hovedpunkterne frem fra arbejdet i det forløbne år siden sidste 
års generalforsamling. Nyhedsbrevene fra september og december i 2016 og februar i 2017 indgår som en 
del af beretningen. De 3 nyhedsbreve kan ses på foreningens netside hojengran.dk. 

Bestyrelsen henviser desuden til foreningens vedtægter, som også kan ses på netsiden. 

Hovedoverskrifter på årets arbejde 

Året har i særlig grad været præget af arbejde med disse områder: Gennemgang af foreningens manualer og 
aftaler, opbygning og sikring af foreningens arkiv, forberedelse og gennemførelse af den fortsatte tagrenove-
ring, arbejde med foreningens forsikringer, bygningsvedligeholdelse og planlægning af fremtidige inventar-
fornyelser og vedligehold i lejlighederne.  

Økonomi 

Revideret årsregnskab 2016.                                                                                                                                             
Årsresultatet udviser et overskud på 114 t.kr. hvilket er meget tilfredsstillende sammenholdt med et budget-
teret resultat på 13 t.kr. Der henvises til den medsendte, reviderede og underskrevne årsrapport. På side 8 i 
dette hæfte er tallene, som vi er vant til, angivet med en lidt større detaljeringsgrad end i årsrapporten. 
Regnskabsopstillingen er endvidere sammenholdt med det af generalforsamlingen godkendte budget og det 
forventede årsresultat.                                                                                                                                                    
Bestyrelsen indstiller den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse. 

Forventet resultat 2017.                                                                                                                                                
Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat på 55 t.kr., hvilket er 40 t.kr. mindre end det vedtagne budget. 
Her henvises til side 9 i dette hæfte, hvor de enkelte tal fremgår. Afskrivningen på tag omfatter både bygning 
nord og bygning syd. 

Budget 2018.                                                                                                                                                                    
Budgetforslaget udviser et regnskabsresultat på 57 t.kr. Der henvises til side 9 i dette hæfte. Med vedtagel-
sen af budget 2017 besluttede generalforsamlingen en kontingentstigning på 250 kr. inkl. moms efter 8 år 
med uændret kontingent. Bestyrelsen nævnte i den forbindelse, at kontingentet herefter kan holdes i ro de 
nærmest følgende år.                                                                                                                                                       
Budgetforslag 2018 vil sikre uændret kontingent i forhold til indeværende år (2017). Det budgetterede over-
skud skal anvendes til at konsolidere foreningens kassebeholdning.                                                                    
Bestyrelsen indstiller oplægget til budget 2018 med uændret kontingent til generalforsamlingens godkendel-
se. 
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Renovering af tag 

På generalforsamlingen i maj 2016 fortalte en vejledende afstemning, at medlemmerne med et meget mar-
kant flertal ønskede, at renoveringen af taget på Sydfløjen (etape 2 over lejlighederne 8-11) skulle igangsæt-
tes hurtigst muligt, og i praksis i perioden januar-marts 2017. Ved samme lejlighed fik bestyrelsen bemyndi-
gelse til om nødvendigt at optage en kredit hos Spar Nord, der er vores bankforbindelse.                                            
Efter gennemførelsen af renoveringen på Nordfløjen primo 2016, var arbejdet helt naturligt på mange må-
der nemmere. Alle havde prøvet det før, kendte tagkonstruktionen, materialerne, arbejdsstedet mv. Et sam-
let tilbud på etape 2 blev indhentet i september, og en hovedentreprisekontrakt blev underskrevet i novem-
ber. Som sidst foretrak bestyrelsen at gennemføre projektet sammen med en bygherrerådgiver, og denne 
gang er det Tegnestuen LBB3 ved arkitekt Peter Lind-Bonderup, som har haft fornøjelsen at arbejde sammen 
med os. I praksis har det været bygningskonstruktør Jan Lund, som har fulgt arbejdet (byggemøder, tilsyn, 
kontakt til håndværkere og bestyrelse).                                                                                                                                                
I ugen lige efter nytår blev stillads opstillet og byggepladsen etableret. Storm og orkanstød forsinkede arbej-
det på taget nogle dage, men mandag den 9. januar var der fuld styrke på. Det skulle vise sig, at vejrguderne 
i den grad holdt hånden over processen, og det medførte, at der er blevet arbejdet alle dage og helt uden 
vejrligsdage i forløbet. Ligesom sidste vinter er arbejdet til glæde for medlemmer og interesserede blevet 
fulgt på foreningens facebook-side, og de første dage af marts kunne vi meddele, at tagrenoveringen var 
tilendebragt, og at der var afholdt en afleveringsforretning på stedet – alt sammen 1 uge før tid.                                                                                                             
Bestyrelse, administrator og ikke mindst ejerne i januar-februar ser frem til vinteren 2018, hvor der ventes 
”normale” tilstande på Højengran. Bestyrelsen finder grund til at takke ejerne for udvist tålmodighed og 
forståelse. Kun ganske få ejere benyttede sig af tilbud om at flytte til andre lejligheder og/eller ferieuger.        
De samlede udgifter til tagrenovering syd (etape 2) beløber sig til 570 t.kr.                                                           
En del af den samlede sum har vi som forudsat i likvide midler, resten trækkes på den nye kreditaftale med 
Spar Nord. Som sidste år foreslår bestyrelsen en afskrivningsperiode på 20 år, selvom det også i år er langt 
fra ”aktivernes levetid”.                                                                                                                                                 
Hans Stige (kasserer) vil følge op på det endelige resultat og give en status på generalforsamlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Udvendig og indvendig vedligeholdelse 

Omfattende malerarbejder er i sommeren 2016 gennemført på nordfløjen. Nordgavlen er afrenset, algebe-

handlet og malet, skuret under altanen (lejlighed 16) er renset og malet, og det samme gælder al træværk på 

svalegangen på 1. sal (lejlighederne 12-16) samt facadevæggene forneden (lejlighed 4-7). En grundig afrens-

ning af terrassegulvene 12-16 faldt heldigt ud. Døren til linnedrummet er udskiftet, og der er foretaget en 

grundig gennemgang af bygningerne for om muligt at lukke adgangsvejene for mus. Vi må konstatere, at vi i 

enkelte lejligheder efterfølgende har haft besøg af mus, men heldigvis i langt mindre omfang end tidligere.                                                                                                                             

De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2016 beløb sig til 104 t.kr.  

De væsentligste udgifter til indvendig vedligeholdelse vedrører opsætning af hjørnelister i flere lejligheder, 

gulvslibning (lejlighed 16), udbedring af vandskade (lejlighed 5), diverse malerarbejder.                                                                                            

Udgifterne til indvendig vedligeholdelse i 2016 beløb sig til 31 t.kr.  

Inventar 

Lidt over 1/3 af de samlede udgifter er brugt på udskiftning af spiseborde (lejlighed 4+11+15) og stole (lejlig-

hed 4) samt taburetter i bad. Øvrige inventarudgifter er fortrinsvis køkkenrekvisitter og løbende udskiftnin-

ger ved slitage og/eller defekt.                                                                                                                                                            

Udgifterne i 2016 til inventar beløb sig til 48 t.kr.  
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Vedligeholdelsesplanlægning og inventarkøb i 2017 

 I januar 2017 var den samlede bestyrelse på Højengran i det meste af en uge. Det er meget givende i besty-

relsesarbejdet alle at være på stedet samtidig, og foruden en række møder var fokus på kommende vedlige-

holdelsesopgaver og inventarfornyelser.                                                                                                                    

Udvendig vedligeholdelse vil blive fortsat, og fortrinsvis er det i denne sommer opgaver på sydfløjen, der i 

princippet skal have samme tur, som nordfløjen fik sidste sommer: murværk, træværk på svalegangen, træ-

værk nedenunder mod øst, terrassegulve 8-11. Derudover skal de små stakitter gås efter, og affaldsgård 

nord skal renses og males.                                                                                                                                                               

Indvendig vedligeholdelse af lejlighederne ventes kun at belaste regnskabet i mindre grad, hvorimod der i år 

og følgende år lægges op til at bruge væsentlige beløb på nyindkøb af inventar. Som nævnt i seneste ny-

hedsbrev februar 2017 opsættes der snarest ny LED-belysning i alle gangarealer og entréer, der kommer nye 

sæbeholdere, håndklædestænger, og i flere lejligheder er der sket udskiftning af litografier/grafik. Den stør-

ste udfordring har været og er sovesofaerne, hvor der hurtigt skal findes en afløser for den model, vi har nu. 

Bestyrelsen har givet nuværende sofaer ”karakterer”, og 4 sofaer skal erstattes hurtigt. Lejlighederne 

8+11+12+13 får nye sofaer inden sommer og vi mener at have fundet en model, som man både sidder og 

sover godt i. Det er det positive, modsat tæller at sofaen fylder mere i bredden og det kan give andre udfor-

dringer. Rettidig omhu gør, at vi nu afprøver og indhøster erfaringer fra ejerne før yderligere indkøb foreta-

ges. Sluttelig i dette afsnit skal nævnes, at bestyrelsen leder efter den kommende afløser for vore grå hvile-

stole, og det samme er gældende for standerlamperne i stuerne.         

Information 

Foreningens hjemmeside er fortsat ubetinget den vigtigste informationskilde både internt og eksternt. Det 

er her alle lister er opdaterede (gensalg, salg, udleje, priser), og du kan se referater fra generalforsamlinger, 

seneste nyhedsbreve, periodekalender mv. I starten af 2017 er lejlighedsafsnittet nu udvidet med tekstbe-

skrivelser af samtlige lejligheder..                                                                                                                                

Husk at Højengran Time Share har en facebook-side. Vi bruger siden som det hurtige sted for information. 

Du kan her se billeder fra tid til anden, og det er også her, du kan få meddelelse om, at et nyhedsbrev er 

færdigt til læsning, at generalforsamlingsmaterialet er pakket og postet og andet aktuelt.   

Bestyrelsen og møder 

Der har siden sidste års generalforsamling i maj været afholdt 4 egentlige bestyrelsesmøder. Dertil kommer 

en række arbejdsmøder med administrator og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere, kontor, leveran-

dører, personale, webmaster, revisor, bank etc. og som vanlig brug af telefon og især flittig brug af mails.              

Som bekendt er bestyrelsen på 3 medlemmer valgt for 2 år – Hans Stige og Carsten Kjær er på valg i år, og 

begge har fortalt, at de er villige til genvalg.                                                                                                                                                                      

Arkivering 

Bestyrelsen har taget et nyt værktøj i brug til sikring af, at alle bevaringsværdige dokumenter opbevares 

sikkert. Fra og med 1. maj 2016 er alle aftaler, referater o.l. blevet gemt elektronisk på et fælles sted ”oppe i 

skyen” vha et system, der hedder GoogleDrev. Et sindrigt mappesystem er opbygget således, at det er hur-

tigt at finde relevante dokumenter frem, og alle bestyrelsesmedlemmer kan tilgå mapperne. Foreningens 

administrator kan ligeledes tilgå de fleste mapper. På denne måde kan det dels sikres, at dokumenter ikke 

går tabt, dels kan det lette det daglige arbejde, fordi det er hurtigere at finde dokumenter frem. 
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Salg af ledige ferieuger på Højengran 

Siden sidste års generalforsamling i maj har timeshareforeningen udstedt 42 nye certifikater på brugsret.  

Der er tale om stort set samme niveau som året før, og det betyder, at der hele tiden sker ejerskifter, og at 

der kommer nye medlemmer på Højengran. Bestyrelsen byder her velkommen til alle nye ejere af brugsret.                                                                                     

Foreningen har pt. 52 ferieuger, der umiddelbart er til salg. Samtlige uger ligger i perioden december-

februar, og det er disse uger, som igen i år i en kort periode omkring påske, kan overtages gratis.                                                                                                                                                                                  

På gensalgslisten er 66 ferieuger for øjeblikket til salg fordelt over hele året, og også her kan der i mange 

tilfælde gøres en god handel på vores dejlige feriested. 

Udlejning 

Ønsker om udlejning af ledige ferieuger registreres og kan altid ses på foreningens hjemmeside. Måske 

har/eller får vi en lejer til ugen, og lejeindtægten vil da fratrukket gebyr til HTS blive udbetalt til ejeren.   

Fællesforeningen Højengran 

Bestyrelsen for denne forening består fortsat af 4 medlemmer – 2 fra Ejerforeningen Højengran (EFH) og 2 

fra Højengran Time Share (HTS). Hans Stige og Carsten Kjær repræsenterer HTS – sidst nævnte er formand. 

Fællesforeningen varetager alle fællesinteresser på Højengran (adgangsvej, stier, belysning, legeplads, p-

arealer, grønne arealer, affaldsgårde, vejbump, skiltning, modtagelse af TV, hjertestarter), og udgifterne 

opdeles efter fordelingstal baseret på tinglyste m2 (vores andel i HTS udgør 37 %).                                                

Der har i årets løb været afholdt 1 bestyrelsesmøde (Skagen januar 2017). Det er Fællesforeningen, der har 

udfordringen med kantafmærkninger på P-arealerne, der mange steder er angrebet af råd. Der arbejdes pt 

på en mere holdbar løsning først primært i P-lommerne syd for servicekontoret.   

Bytteorganisationen Dial an Exchange (DAE) – dialanexchange.com 

Højengran Time Share anbefaler fortsat, at ejerne på Højengran melder sig ind i bytteorganisationen DAE. Et 

medlemskab er helt gratis og giver frihed til enten at bytte sig til andre feriesteder rundt i Verden, hvis man 

et år ikke kan bruge ferieugen på Højengran eller til at leje en feriebolig rundt i Verden. Den danske udgave 

af DAE-brochuren ligger på Højengran’s hjemmeside under ”Medlemsfordele”. Indmeldelse i DAE sker lettest 

på organisationens hjemmeside.                                                                                                                                  

Bestyrelsen arbejder sammen med DAE på at få oversat dele DAE’s hjemmeside til dansk og/eller udarbejde 

en vejledning på dansk til, hvorledes man udfylder den elektroniske blanket til medlemskab.                       

Som del af en aktiv samarbejdsaftale har DAE i år udarbejdet en flyer på dansk.  Du finder den omtalte flyer i 

generalforsamlingsmaterialet.                                                                 

Dansk Timeshareejer Forening (DTF) – time-share.dk    

Højengran Time Share er fortsat med i foreningen, hvis hovedformål er erfaringsudveksling feriestederne 

imellem.  Den årlige generalforsamling i DTF med tilhørende møder med erfaringsudveksling blev i de sidste 

dage af februar i år gennemført i Sandvig på Bornholm. Højengran Time Share var repræsenteret af alle be-

styrelsesmedlemmer og administrator. Også i år var der fokus på markedsføring af timeshare og delelejlig-

heder. Det blev i den forbindelse besluttet at deltage aktivt i Feriemessen i Herning i februar 2018 med en 

stand. Carsten Kjær er efter eget ønske ikke længere formand for foreningen og fratrådte helt udramatisk.                                                             

Husk at DTF har et BytteForum på hjemmesiden, hvor medlemmer på de 10 feriesteder på en nem og helt 

gratis måde kan éngangsbytte ferieuger. Der ligger pt også nogle ønsker om permanent bytte. 
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Formandsjubilæum 

På årets generalforsamling bliver vi vidne til en meget særlig begivenhed i foreningens liv: Vores formand 

Carsten Kjær, kan fejre 25-års jubilæum som formand for Foreningen af Time Share Ejere på Højengran, og 

foreningen kan fejre, at den har haft en flittig, opmærksom og kompetent formand i 25 år. Carstens gå-på-

mod, retskaffenhed og evne til at være til stede i nuet har givet vores forening stor styrke. Det er ikke mange 

foreninger, der oplever sådan et jubilæum, og kasserer, sekretær og administrator har derfor bedt om, at 

der bliver mulighed for at ønske Carsten til lykke med jubilæet i løbet af generalforsamlingen.                                                                                                                                                                               

(Dette afsnit er forfattet af Hans Stige og Pia Brunse). 

Oplevelser i Skagen-området 

Der er en tendens til, at flere og flere ønsker oplevelser i ferieugen på Højengran. I alle årets 12 måneder er 

der tilbud om rigtig mange aktiviteter i Skagen-området og månedskalenderen kan altid ses på vores hjem-

meside. Vi har også links til bl.a. vores nærmeste nabo Ruths Hotel, museerne og Skagen Bryghus, hvor der 

nu er levende musik hver fredag og lørdag eftermiddag året rundt samt rundvisninger flere gange om ugen. 

Som noget nyt kan du på vores hjemmeside under ”links” altid læse ugeavisen ”Skagen Onsdag”, og du kan 

se nyheder fra Skagen året rundt. 

Fremtidige opgaver 

Motto for vort arbejde i HTS er fortsat: Det bedst tænkelige ophold til en rimelig og acceptabel pris.                

Umiddelbart forestående opgaver: Vedligeholdelsesplanlægning ude og inde, inventarfornyelser, fortsættel-

se af arbejdet med den nye måde at arkivere på, salg og markedsføring, brand- og evakueringsplaner, højt 

informationsniveau til medlemmer og andre interesserede (kommende ejere).  

Afslutning 

Den skriftlige del af beretningen afsluttes her, og der sker som sædvanligt uddybning på generalforsamlin-

gen, og der kigges fremad. Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere - og selvfølge-

lig administration og personale på Højengran. 

På gensyn på Munkebjerg i Vejle lørdag den 22. april 2017 kl. 12:30. Hvis du/I er forhindret i at deltage, hå-

ber bestyrelsen, at det gennem dette materiale og øvrige udsendelser af nyhedsbreve vil være tydeligt, hvad 

vi arbejder med, og hvordan vi arbejder. Du kan i den forbindelse aktivere din stemme ved at sende en fuld-

magt til bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem. En fuldmagt til bestyrelsen kan betragtes som en tillidser-

klæring, og vi kan forsikre, at fuldmagten vil blive anvendt omhyggeligt og med stor respekt i overensstem-

melse med bestyrelsens synspunkter og holdninger.                                                                                                

Bemærk: Alt om fuldmagter – også til andre medlemmer end bestyrelsen – er samlet i rubrikken på side 2.                                                                                                                

På forhånd tak for interessen og tilliden.                                                                                                                    

Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne        

Carsten Kjær 
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Regnskab pr. 31-12-2016  
    (t.kr.) 

    03-03-17 - FEP/HS 

    
 

Regnskab Regnskab Budget Forventet 

 

2015 31-12-2016 2016 2016 

Indtægter 

 

  

  Kontingent 1420 1424 1400 1422 

Kontingent Vestjysk Bank 47 46 60 51 

Udlejningsprovision  26 31 30 30 

Udlejning egen beholdning 5 7 5 5 

Salg egen beholdning 0 0 2 2 

Ekstra rengøring mv. 15 19 20 15 

Renter og gebyrer 63 38 50 50 

I alt 1576 1565 1567 1575 

  

  

  Variable omkostninger 

 

  

  Rengøring 359 299 285 300 

Linned 55 57 65 60 

El forbrug 119 119 125 120 

Vand forbrug 46 47 50 50 

I alt 579 522 525 530 

  

  

  Faste omkostninger 

 

  

  Fællesforeningen 29 28 30 25 

Personaleudgifter 328 327 340 335 

Udskiftning af inventar 100 48 100 100 

Indvendig vedligeholdelse 81 31 50 50 

Udvendig vedligehold bygning 32 104 125 110 

Vedligehold arealer 0 2 5 2 

Afskrivning køkkener 112 112 112 112 

Afskrivning tag (nord) 0 39 0 40 

Forsikringer 23 29 25 30 

Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug 36 36 40 40 

Administration og kontorhold 33 38 40 35 

Revisor  28 26 27 27 

Advokat 0 0 5 0 

Møder 94 55 80 80 

Generalforsamling 46 54 45 45 

Tab på debitorer og inkassoomk. 12 0 5 5 

I alt 954 929 1029 1036 

  

  

  Samlede omkostninger 1533 1451 1554 1566 

  

  

  Resultat 43 114 13 9 

  

  

  Benyttede TS-uger 576 599 590 590 

Antal personer 1866 1899 1800 1900 

Kontingent ekskl. moms 2040 2040 2040 2040 

Kontingent inkl. moms  2550 2550 2550 2550 

Kontingentuger 696 698 686 697 
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Budget 2018 - Forventet 2017      

(t.kr.)      
03-03-17 - FEP/HS      

 Regnskab Budget Budget    Forventet  Budget  

 2016 2016 2017            2017  2018 

Indtægter      

Kontingent 1424 1400 1568 1568 1568 

Kontingent Vestjysk Bank 46 60 55 52 48 

Udlejningsprovision  31 30 25 30 30 

Udlejning egen beholdning 7 5 5                 5 5 

Salg egen beholdning 0 2 2  2 2 

Ekstra rengøring mv. 19 20 20 20 20 

Renter og gebyrer 38 50 50 40 40 

I alt 1565 1567 1725 1717 1713 

      

Variable omkostninger      

Rengøring 299 285 325 320 325 

Linned 57 65 60 60 60 

El forbrug 119 125 110 110 115 

Vand forbrug 47 50 50 50 50 

I alt 522 525 545 540 550 

      

Faste omkostninger      

Fællesforeningen 28 30 25 30 20 

Personaleudgifter 327 340 340 340 340 

Udskiftning af inventar 48 100 100 110 170 

Indvendig vedligeholdelse 31 50 75 60 50 

Udvendig vedligehold bygning 104 125 125 125 80 

Vedligehold arealer 2 5 5 10 5 

Afskrivning køkkener 112 112 112 112 112 

Afskrivning tag  39 0 40 70 73 

Forsikringer 29 25 30 32 31 

Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug 36 40 40 40 37 

Administration og kontorhold 38 40 35 35 35 

Revisor  26 27 28 28 28 

Advokat 0 5 0 0 0 

Møder 55 80 80 70 70 

Generalforsamling  54 45 45 55 50 

Tab på debitorer og inkassoomk. 0 5 5 5 5 

I alt 929 1029 1085 1122 1106 

      

Samlede omkostninger 1451 1554 1630 1662 1656 

      

Resultat 114 13 95 55 57 

      

Benyttede TS-uger 599 590 590 590 600 

Antal personer 1899 1800 1900 1900 1900 

Kontingent ekskl. moms 2040 2040 2240 2240 2240 

Kontingent inkl. moms 2550 2550 2800 2800 2800 

Kontingentuger 698 686 700 700 700 
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Oversigt over foreningens ikke-solgte ferieuger 
 
Lejlighed/Timeshare uge 
 

NR 2 3 4 5 48 49 NR 

1       1 

2       2 

3       3 

4       4 

5       5 

6       6 

7       7 

8       8 

9       9 

10       10 

11       11 

12       12 

13       13 

14       14 

15       15 

16       16 

NR 2 3 4 5 48 49 NR 

 

Ovenstående hvide felter ejes og sælges af Foreningen af Time Share Ejere på Højengran.                                         

Uge nr. afviger i nogle kalenderår fra kalenderens uge nr. jf. periodekalender for Højengran.  

Den særlige periodekalender kan ses på foreningens hjemmeside www.hojengran.dk 

Samtlige ledige ferieuger i skemaet sælges for 2.000 kr. pr. stk. uanset størrelse og tidspunkt.                     

Oveni disse priser kommer årskontingentet, som fastsættes på den årlige generalforsamling.                      

Årskontingentet er i 2017 fastsat til 2.800 kr. inkl. moms pr. uge.  

Ved køb gøres der opmærksom på, at eventuelle husdyr kun er tilladt i stueetagen (lejlighederne 1-7). 

Rygepolitik på Højengran: Der er rygeforbud i alle indendørs arealer. 

Påske-tilbud:  ALLE hvide felter i oversigten kan uanset normalpris erhverves til  0 kr., men kun fra i dag og 

frem til og med søndag den 23. april 2017 (nærmere detaljer i rubrikken på side 11). 

http://www.hojengran.dk/
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Påske-tilbud på ferieuger 

Foreningens andel af ferieuger ønskes yderligere nedbragt, og bestyrelsen har besluttet i en kort periode, at 

gentage succesen fra de seneste 2 år, hvor vi har fået nye ejere på i alt 17 uger: 

ALLE ferieuger, der ejes af Højengran Time Share, kan overtages gratis. 

Tilbuddet gives til ALLE medlemmer – herunder familiemedlemmer, venner, kolleger og bekendte.               

De 52 uger, som alle ligger i månederne november-februar (hvide felter på salgslisten side 10), afhændes 

”først til mølle”.  Første dag er så snart du ser tilbuddet, og det særlige Påske-tilbud er gældende i hele gene-

ralforsamlingsperioden til og med søndag den 23. april (dagen efter generalforsamlingen). 

Kampagnen er samlet hos formanden, og interesserede opfordres til at sende en mail eller eventuelt en sms 

(carstenkjaer@stofanet.dk - +45 2330 7606).  

I kampagneperioden vil alle salg straks blive bekræftet skriftligt – Højengran Time Share respekterer dog de 

almindelige regler, der giver en fortrydelsesret på 14 dage. ”Salgene” vil blive markeret på salgslisten med 

gul farve, og du vil i hele perioden kunne følge med i, hvad der er reserveret og ”solgt”.                                                 

Oplysningerne ajourføres på www.hojengran.dk – køb og salg - salgsoversigten. 

Påske-tilbuddet er et éngangstilbud, og der skal efterfølgende helt normalt - som alle andre uger - betales 

kontingent 3 måneder før ferieugen. 

Ferieugen kan som alle andre uger bruges på Højengran, eller du kan bruge ugen som bytteuge i Dial An 

Exchange (DAE) eller Dansk Timeshareejer Forening (DTF) – mulighederne er mange. 

 

 

 

                                                     Dansk Timeshareejer Forening  
  
Husk at du altid har mulighed for at bytte din Højengran uge ud med en uge et andet sted i Danmark eller i 
Verden. Dette kan du gøre enten via Dial An Exchange (DAE) eller Dansk Timeshareejer Forening (DTF). 
                                                                                                                                                                                            
Bytteordningen i DTF er helt gratis at benytte, men virker kun, hvis der er én at bytte med. 
Ordningen i DAE kræver medlemskab af DAE (gratis), men virker også, selv om der ikke er én at bytte med.    
Din bytteuge skal lægges ind senest 8 uger før ankomstdatoen på Højengran. Bytteugen står nu ”i banken” i 
DAE-systemet, og du har erhvervet retten til indenfor 3 år at finde en anden uge.                                                                                                     
 
I DAE er der også gode muligheder for at leje uger - helt uden at deponere uger eller bruge sin ferie kredit.                                                                                                                                           
Der beregnes et gebyr, når man bytter/lejer – se DAE’s hjemmeside herom.  
 

                            

mailto:carstenkjaer@stofanet.dk
http://www.hojengran.dk/
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Bestyrelsens sammensætning 
Kontor 

post- og mail adresser telefoner 

Carsten Kjær 
(bestyrelsesformand) 

Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted  
8700 Horsens 
carstenkjaer@stofanet.dk 
 

+45 2330 7606  

Hans Stige 
(kasserer og næstformand) 

Galionsvej 4, 3. 
1437 København K 
hansstige@hotmail.com 
 

+45 2323 6078 

Pia Brunse 
(sekretær) 

Ole Jacobsvej 6, Asserbo     
3300 Frederiksværk 
pia.k.brunse@gmail.com 
  

+45 4030 5955 

Højengran Time Share 
(kontoret på Højengran) 
Administrator: Finn Egelund Pedersen 

Flagbakkevej 28, 9990 Skagen 
kontor@hojengran.dk 
hojengran.dk 
 

+45 9844 1432 

 
 
 

Lørdag er byttedag 

Ankomst (og ikke-ankomst) skal altid og uden undtagelse forhåndsanmeldes – så 

tidligt som muligt og senest 1 uge før ferieugen. 

Vi vil helst have, at du bruger ankomstmodulet på hjemmesiden. Det er ganske hurtigt og let at ud-

fylde og sende såvel fra PC, tablet eller smartphone, og vi får de oplysninger, som vi skal bruge.        

Du kan naturligvis også sende mail eller ringe oplysningerne ind (men helst ankomstmodulet!).    

Vær meget nøjagtig med angivelse af antal personer i ferieugen. Bestyrelse og administration vil 

gerne undgå besvær med overflødigt linned i lejligheden (og det er tillige uhygiejnisk).                      

At melde sin ankomst er bydende nødvendig. Ingen kan være sikre på, at en lejlighed er klargjort, 

hvis vi intet har hørt, varmen kan være skruet ned, og måske er der forberedt håndværkerbesøg. 

Lejlighederne er klar til indflytning fra kl. 15.00 lørdag - og ikke før.                                                                                                                                                      

Kontoret er fortsat åbent lørdage 15.00-17.00. 
 

Timesharekalenderen i 2017 

Periodekalenderen for Højengran (se den på hjemmesiden) er igen i år og de næste år forskudt med 

+1 i forhold til den ”rigtige” kalender. Har du timeshareuge 25, skal du komme i kalenderuge 26 osv. 

 

Materialet er pakket i Horsens 20. marts, afleveret til PostNord i Skagen/Frederikshavn 22. marts 2017 - og sendt som B-post. 

mailto:carstenkjaer@stofanet.dk
mailto:hansstige@hotmail.com
mailto:pia.k.brunse@gmail.com
mailto:kontor@hojengran.dk
http://www.hojengran.dk/

