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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran til afhol-
delse på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

 

Lørdag den 27. april 2019 med 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 2018 og beslutning om anvendelse 
af overskud i henhold til det godkendte regnskab 

 
4. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 

 
5. Godkendelse af budget 2020 – herunder fastsættelse af kontingent 2020 

 
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. 

 

 

Tilmelding til generalforsamlingen 
 
Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen (bordopstilling, vurdering af pladsforhold, be-
stilling af mad og drikkevarer) er det meget nødvendigt, at man tilmelder sig forud. 
 
Tilmeldingen er bindende og sker bedst på det særlige tilmeldingsmodul på netsiden hojengran.dk (klik på 
”GF”, udfyld venligst alle felter og afslut med klik på ”Send”). Du modtager kvittering ved korrekt tilmelding 
på modulet. Carsten Kjær modtager desuden tilmeldinger på almindelig mail, telefon, sms og messenger. 
 
Tilmeldingsfristen er fastsat til påskelørdag den 20. april 2019. 
Får du/I brug for efter tilmelding at sende afbud til generalforsamlingen, beder vi om, at det sker så hurtigt 
som overhovedet muligt (Carsten Kjær – på mail, telefon +45 2330 7606, sms, messenger).  
Du/I skal også afmelde, dersom kun den ene kommer ud af 2 tilmeldte. 
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Praktisk afvikling 
 
Generalforsamlingen starter som de sidste mange år præcis kl. 12:30 i Skovsalen på Munkebjerg Hotel. 
Efter ca. 1 time afbrydes generalforsamlingen, og alle tilmeldte voksne deltagere indbydes til lidt spiseligt 
og et glas i receptionsområdet udenfor salen.  
Efter denne hyggepause fortsættes der med de resterende punkter på dagsordenen. 
 
 

Afstemning med fuldmagt 
 
Vedtægternes § 11 gør det muligt at stemme med fuldmagt. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at man bruger denne mulighed, hvis man er forhindret i selv at være til stede på 
generalforsamlingen den 27. april 2019. Man kan sikre anvendelsen af sin ret til at stemme ved at give be-
styrelsen eller et medlem fuldmagt.  
 
Fuldmagt kan afgives på flere måder: 
Nemt og meget gerne direkte på det særlige modul på netsiden hojengran.dk (klik på ”FU”, udfyld venligst 
alle felter og afslut med klik på ”Send”). Hvis fuldmagten er afsendt korrekt, modtager du en kvittering. 
Udover denne mulighed kan det enkelte medlem 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. Fuldmagter kan naturligvis 
også sendes til et andet medlem eller blot afleveres ved indgangen til generalforsamlingen. 
 
Der gøres opmærksom på, at fuldmagten uden at der er anført navn, giver foreningens formand/besty-
relsen fuldmagt til på fuldmagtsgiverens vegne at stemme ved samtlige punkter på dagsordenen. 
 
Fuldmagter bedes indsendt, så de er fremme senest onsdag den 24. april 2019. 
 

 

 

Bestyrelsens beretning 
 
I denne opsætning modtager du selve indkaldelsen med dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning og 2 
økonomioversigter – i alt 9 sider samt den samlede Årsrapport 2018 fra revisor – i alt 14 sider.  
Beretningen suppleres af en mundtlig del, som foreningens formand aflægger på generalforsamlingen. 
 
I den skriftlige del har bestyrelsen trukket hovedpunkterne frem fra arbejdet i det forløbne år siden sidste 
års generalforsamling. 2 nyhedsbreve fra oktober 2018 og januar 2019 indgår som en del af beretningen. 
Nyhedsbrevene kan begge ses på foreningens netside hojengran.dk. 
 
Bestyrelsen henviser desuden til foreningens vedtægter, som også kan ses på netsiden. 
 

Hovedoverskrifter på årets arbejde 
 
Sommerens køb af lejlighed 10 og efterfølgende salg og udleje af samme, markedsføring, fortsatte inven-
tarfornyelser, fornyelse af samtlige terrassegulve på 1. sal, jordarbejder under og udenfor stakitterne i 
stueetagen samt digitalisering af certifikater og generalforsamlingsmateriale har været hovedopgaver i det 
forløbne år.  
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Lejlighed 10 - købet  
 
Som det er kendt, gav generalforsamlingen i april 2018 bestyrelsen bemyndigelse til at ”tage action”, hvis 
der skulle vise sig mulighed for at købe lejlighed 10. 
Siden projektets start har lejlighed 10 være selvstændigt matrikuleret og tinglyst som ejerlejlighed 3, og 
med en særlig aftale om den årlige betaling til Højengran Time Share. Vestjysk Bank er den seneste ejer. 
Banken meddelte i 2014, at man ønskede at sælge lejligheden, og især i 2014 deltog foreningen i flere mø-
der med banken, men først i sommeren 2017 begyndte der for os at se at ske noget. Bestyrelsen havde i 
perioden sommeren 2017 og frem til deadline for den skriftlige beretning sidste år flere gange kontakt til 
mægleren, der havde lejligheden til salg. Umiddelbart før generalforsamlingen 2018 modtog vi et konkret 
tilbud på køb af lejligheden, og der kan henvises til datoforløbet, som er nøje gennemgået i referatet af 
generalforsamlingen i 2018. 
Med bemyndigelsen i hånden afsluttede bestyrelsen de endelige forhandlinger om køb, og overtagelsesda-
gen blev fastsat til 15. juni 2018 med en pris på 475 t. kr. reduceret med lejeindtægten af 3 uger i somme-
ren 2018. 
Bestyrelsen udarbejdede i juni et notat vedrørende salg af enkeltuger, og der blev udsendt meddelelse til 
en række personer på vores interesseliste (oprettet i forlængelse af generalforsamlingen). I skrivende stund 
er 9 uger solgt i lejlighed 10, og der er en rigtig god udlejning. 
Bestyrelsen er overbevist om, at der er store fremtidige fordele ved, at Højengran Time Share selv ejer lej-
lighed 10 og står for driften. Der er allerede taget skridt til at synliggøre økonomien i lejligheden, og der vil i 
økonomiafsnittet i beretningen og på generalforsamlingen blive givet en nærmere orientering om de tiltag, 
der er lavet og aftalt med revisor. 
 

Lejlighed 10 – fremtidige planer  

 
Lejlighed 10 er vores ”retrolejlighed” idet den fremstår pæn og i den oprindelige stil (køkken, bad og toilet, 
hems der er åben ned til stuen og med privat soveværelse inderst). Lejligheden har 5 sovepladser (2 ”priva-
te” i soveværelse, 1 på hems og som i vore øvrige lejligheder 2 på sovesofa i stuen). 
Umiddelbart er der i 2018 lavet en række forbedringer i lejligheden (boksseng på hems, ventilator i bad, lys 
i bruseniche, ny lampe i entré, flytning af modem og antennestik). I 2019 er lejligheden blevet malet i de 
velkendte Højengran-nuancer, der er sat ekstra gelænder ved trappen til overetagen, monteret nye elpane-
ler samt rullegardiner.  
Bestyrelsen påtænker ikke umiddelbart andre ændringer de første år bortset fra almindelig vedligehold. 
Bestyrelsen planlægger et lille reklametryk, og vi vil gerne sælge flere brugsretter subsidiært udleje uger. 
Vi vil have stor fokus på denne opgave, og desuden kan I som ejere gøre en god indsats ved at fortælle om 
muligheden for at blive nye ejere på Højengran (måske i samme uge, som jeres egen?). 
 

Økonomi   
 

Revideret årsregnskab 2018. 
Årsresultatet udviser et overskud på 137 t.kr., hvilket er tilfredsstillende sammenholdt med et budgetteret 
resultat på 57 t.kr. Der henvises til den reviderede og underskrevne årsrapport. I indkaldelsen til general-
forsamlingen er regnskabsopstillingen som vanlig angivet med en lidt større detaljeringsgrad end i årsrap-
porten. Regnskabsopstillingen er endvidere sammenholdt med det godkendte budget for 2018 og det for-
ventede årsresultat for regnskabsåret. Det godkendte regnskab for 2017 fremgår også af oversigten, der 
kan ses på side 8. Særlige forhold vedrørende køb af lejlighed 10 og salg af TimeShare uger i denne lejlighed 
vil blive omtalt på generalforsamlingen. Det er værd at bemærke, at antallet af benyttede uger på Højen-
gran er steget fra 585 i 2017 til 638 i 2018. 
Bestyrelsen indstiller den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse. 
 

Forventet resultat 2019 
Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat på 0 t.kr., hvilket er 64 t.kr. mindre end det vedtagne budget. 
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Udgifterne til nye terrasser i lejlighederne 8-16, det udskudte malerarbejde mod vest, forøgede udgifter til 
indvendig vedligeholdelse samt færdiggørelse af reguleringen af arealer mod vest påvirker forventningerne 
til regnskabsresultatet 
Her henvises til side 9 i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 

Budget 2020 
Budgetforslaget udviser et regnskabsresultat på 17 t.kr. Der henvises til side 9 i indkaldelsen til generalfor-
samlingen. Budgetforslag 2020 vil sikre uændret kontingent i forhold til indeværende år (2019). Det bud-
getterede overskud bør anvendes til at konsolidere foreningens indestående på bankkonti. 
Bestyrelsen indstiller forslag til budget 2020 med uændret kontingent til generalforsamlingens godkendel-
se. 
 

Udvendig og indvendig vedligeholdelse 
Et omfattende malerarbejde og udskiftning af et antal stakitspoler og brædder på rækværk på vestsiden af 
vores bygning blev sommeren 2018 forsinket af en bestyrelsesbeslutning at udskifte samtlige terrassegulve 
på 1. sal (lejlighederne 8-16). Den fantastiske sommer med udeliv forsinkede projektets opstart, der først 
for alvor kom i gang i december måned.  
Arbejdet med terrasserne blev mere omfattende og dyrere end først antaget, og den samlede udgift påvir-
ker såvel 2018 som 2019 regnskabet. Det viste sig, at inddækningen under terrassegulvene var i dårlig 
stand, og projektet blev derfor udvidet til også at omfatte underlaget. Tømrerarbejdet er afsluttet i januar 
og det afsluttende malerarbejde vil blive udført i foråret, når temperaturerne tillader det.  
De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2018 beløb sig til 115 t.kr. 
 
De væsentligste udgifter til indvendig vedligeholdelse vedrører en beslutning om at udskifte toiletkummer-
ne i 14 lejligheder, hvortil kommer andre mindre vedligeholdelsesopgaver. 
Udgifterne til indvendig vedligeholdelse i 2018 beløb sig til 44 t.kr.   
 

Inventar 
Den fortsatte udskiftning af sovesofaer (lejlighederne 3+5+9+14+15+16) samt sideborde (9+14+15+16) ud-
gør omtrent halvdelen af de samlede inventarudgifter i 2018. Nyt spisebord (14), nye spisestuestole 
(3+5+14), madrasser og dyner, nye DAB+ radioer, glideskinner til lamper, håndklædestænger, el-
vandvarmere (3+11) samt løbende reparationer og udskiftninger ved slitage og/eller defekt udgør øvrige 
udgifter til inventar. 
De samlede udgifter til inventar i 2018 beløb sig til 154 t.kr. 

 
Vedligeholdelsesplanlægning og inventarkøb i 2019  
I december 2018 var den samlede bestyrelse på Højengran, og hovedfokus var gennemgang af lejligheder, 
kommende vedligeholdelsesopgaver og inventarfornyelser. 

Udvendig vedligeholdelse 
Som nævnt ovenfor mangler der omfattende malerarbejder på bygningens vestside, og dette arbejde 
udføres i foråret 2019. Det igangværende arbejde med arealet under og udenfor stakitspolerne mod vest  
færdiggøres ligeledes i foråret (udlægning af granitgrus under stakit, græssåning og genudlægning af sten). 

Indvendig vedligeholdelse 
Samtlige hoveddøre har fået nye låsecylindre, og vores retrolejlighed 10 er blevet malet overalt og i de vel-
kendte grå Højengran-nuancer. Bestyrelsen vil i løbet af året løbende vurdere behovet for yderligere arbej-
der, og udgifterne til indvendig vedligehold skal nødvendigvis vægtes med den økonomi, der er til inventar.   

Inventar 
Udskiftningen af sovesofaer blev i januar afsluttet med levering af de sidste 5 (lejlighederne 1+2+4+6+7). 
Der er tilsvarende nye sideborde (1+4+7), indramning af ny grafik til nogle lejligheder, begyndende udskift-
ning af havemøbler, begyndende udskiftning af entrémøbler i underetagen samt løbende udskiftninger ved 
slitage og/eller defekt.   
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Digitalisering 
En ekstraordinær generalforsamling i Horsens (3. maj 2018) ændrede foreningens vedtægter, så det frem-
over udelukkende er via hjemmesiden, at der sker indkaldelse til generalforsamling, og premieren er så 
denne indkaldelse.  
Den ordinære generalforsamling skal hvert år afholdes i april kvartal, og senest 3 uger før opsættes materi-
alet på hjemmesiden. Bestyrelsen har samtidig lovet, at tid og sted for generalforsamling er offentliggjort 
senest 1. oktober året før. Dette sker under punktet ”NYT” på hjemmesiden, på facebook-siden og i ny-
hedsbreve, der udkommer efter datoen 1. oktober. 
Som noget nyt er brugscertifikaterne i sommeren 2018 også blevet digitale. Der spares penge, og bedst af 
alt er sagsbehandlingen blevet smidig og lynhurtig. 
 

Information 
Foreningens hjemmeside er ubestridt den vigtigste informationskilde både internt og eksternt. Det er her 
alle lister altid er opdaterede (gensalg, salg, udleje, priser), og du kan se referater og indkaldelser til gene-
ralforsamlinger, nyhedsbreve, vedtægter, oplysninger om bestyrelsen, periodekalender ligesom der er links 
til vigtige steder i Skagen. 
Bestyrelsen vil fortsat gøre alt for at opretholde et højt informationsniveau – beretningen her er det bedste 
bevis på dette. Vi udgiver i løbet af året mellem generalforsamlingerne nyhedsbreve med passende mel-
lemrum. Siden sidste generalforsamling har vi opsat nyhedsbreve i oktober 2018 og i januar 2019.  
Husk også at Højengran Time Share har en facebook-side. Vi bruger siden i et supplement som det hurtige 
sted til information (billeder, meddelelse om nyhedsbreve, generalforsamling mv.). Fra tid til anden får vi 
også spørgsmål via beskedfunktionen på siden. Henvendelser ad den vej går direkte til formanden. Er det 
kontoret, man ønsker at henvende sig til, anbefaler vi fortsat mail eller telefon.  
 

Bestyrelsen og møder 
Der har siden sidste års generalforsamling være afholdt 4 egentlige bestyrelsesmøder (København, Asserbo 
og Højengran). Dertil kommer en række arbejdsmøder med administrator og opfølgningsmøder med sam-
arbejdspartnere, kontor, leverandører, personale, webmaster, dirigent, advokat, revisor, bank, ejendoms-
mægler etc. og som vanlig flittig brug af især mails. 
Samarbejdet i bestyrelsen er tillidsfuldt og konstruktivt til stor gavn for projektet. 
Som bekendt er bestyrelsen på 3 medlemmer valgt for 2 år. Hans Stige og Carsten Kjær er på valg i år, og de 
har begge fortalt, at de er parate til at tage en periode mere.  

 
Fællesforeningen 
Bestyrelsen for denne forening består fortsat af 4 medlemmer – 2 fra Ejerforeningen Højengran og 2 fra 
Højengran Time Share (Hans Stige og Carsten Kjær). 
Fællesforeningen varetager alle fælles interesser på Højengran (adgangsvej, stier, belysning, legeplads, p-
arealer, grønne arealer, affaldsgårde, kloakering, vejbump, skiltning, hjertestarter, modtagelse af TV-
signaler), og udgifterne opdeles efter fordelingstal baseret på tinglyste m2 (vores andel i HTS udgør 37 %). 
Der har ikke i det forløbne år været afholdt egentlige møder i bestyrelsen. Spørgsmål er løst på formands-
niveau og ved kontakt til vores administrator. 
I sommeren 2018 blev der på Ejerforeningens initiativ lagt et støvdæmpende bindemiddel ud på vejen tæt 
ved vore bygninger – og med et tilsyneladende godt resultat. 

 
Salg af brugscertifikater – hvordan afhænder jeg min ferieuge? 
Bestyrelsen håber, at alle ejere nyder ophold på vores dejlige feriested, og vi byder også meget gerne nye 
ejere velkommen. I ”normale” år er der ejerskifte på omkring 50 uger om året, og der er således en rimelig 
og naturlig udskiftning i vores ejerkreds. I det seneste år er der registreret omkring 160 nye brugscertifika-
ter. Der er tale om en rekord, men en af forklaringerne er jo naturligt nok foreningens køb af lejlighed 10. 
Bestyrelsen har fra tid til anden henvendelser fra ejere, der af den ene eller anden grund ønsker at sælge. 
Vi ønsker her at præcisere, at brugsretten (kontrakten) kun kan opsiges ved salg eller overdragelse til en 
anden person (nuværende eller kommende ejer).  
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Da et eventuelt salg altid vil være ejerens ansvar, anbefaler bestyrelsen, at forsøge at sælge eller forære 
ugen væk til venner, familie, kolleger, bekendte. Foreningen er behjælpelig med et salg ved at tilbyde ind-
rykning af en linje på Gensalgslisten, som ligger frit tilgængelig for alle på hjemmesiden. Denne service er 
gratis, og hos os koster det heller ikke noget at få lavet et nyt brugscertifikat. Indtil et salg er sket, anbefaler 
vi udleje, og også her kan foreningen være behjælpelig - og især, hvis ønsket fremsendes i god tid. 
    

Udlejning 

Ønsker om udlejning af ledige ferieuger registreres og kan altid ses opdateret på foreningens hjemmeside. 
Måske har/eller får vi en lejer til ugen, og lejeindtægten vil da fratrukket gebyr til HTS blive udbetalt til eje-
ren. Skagen er året rundt et aktivt og populært feriemål, og der er stigende interesse for at leje. HTS kan 
imidlertid aldrig garantere noget, så en opfordring til også selv at gøre en indsats, og det gælder i særlig 
grad, hvis ønsket om at komme på udlejningslisten sker tæt på ferieugens start. 

 
Hunde og husdyr 
I hele projektets levetid har mange lydige hunde, ligesom deres ejere, nydt dejlige ferieuger på Højengran. 
Ved nysalg bestemte bestyrelsen for flere år siden, at vi kun ville sælge ejerforeningsuger til hundeejere i 
stueetagen, og det fremgår tydeligt i vore salgslister og med teksten: ”Ved køb gøres der opmærksom på, 
at eventuelle husdyr kun er tilladt i stueetagen”. Reglen gælder også for alle lejere, og det fremgår meget 
tydeligt i oversigten over udlejepriser. 
Vi har haft et par tilfælde, hvor ejere har afleveret lejligheden utilfredsstillende og til stor gene for efterføl-
gende gæster. Utilfredsstillende er, når der er hundehår i møbler, tæpper og endog senge. Det vil vi ikke 
tolerere, og der vil fremover blive udstedt en betydelig ekstraregning, dersom en lejlighed kræver mere end 
almindelig rengøring. Mange ejere og lejere låner ofte støvsuger ved henvendelse til vores kontor, og så 
kan ekstraregning jo undgås. 
 

Kalenderen 2020 

Kalenderen for Højengran er fortsat i årene 2019 og 2020 forskudt med +1 i forhold til den ”rigtige” kalen-
der. Timeshareuge 25 ligger således i kalenderuge 26 osv. Notér for din egen skyld dette. 
Nøjagtige ankomstdatoer kan altid ses på vores hjemmeside, og for øjeblikket er kalenderen lavet til 2026. 

 
Dansk Timeshareejer Forening (DTF) – time-share.dk 
Højengran Time Share er fortsat medlem af denne forening, hvis hovedformål er erfaringsudveksling ferie-
stederne imellem. Den årlige generalforsamling i DTF med tilhørende møder med erfaringsudveksling blev i 
de første dage af januar gennemført på feriestedet Rågeleje Klit i Nordsjælland. 
Højengran Time Share var repræsenteret af Hans Stige og Pia Brunse, og vore 2 repræsentanter var hen-
holdsvis dirigent og sekretær på generalforsamlingen.  
 

Oplevelser i Skagen-området 
Bestyrelse og administration arbejder for at alle ejere og gæster har gode oplevelser på Højengran og i Ska-
gen-området i sin helhed. Vi ved, at nogle ønsker fred og ro i lejligheden, nyder traveture i naturen (planta-
ge, klithede og strand). Andre ønsker oplevelser i ferieugen, og vi må glæde os over, at feriestedet ligger 
attraktivt og perfekt til, at alle ønsker vil kunne tilgodeses året rundt.  
I alle årets 12 måneder er der tilbud om rigtig mange aktiviteter i Skagen-området, og det er i fin tråd med 
den kendsgerning, at mange gerne vil have gode oplevelser i feriedagene. 
Bestyrelse og administration støtter op om dette, og vi har på hjemmesiden et særligt afsnit, som du finder 
under ”Skagen, Oplevelser”. 
Hver eneste måned udkommer et såkaldt bladrekatalog med oversigter over de mange tilbud, der er i Ska-
gen. Du finder bladrekataloget under Skagen Turistforening. Ugeavisen ”Skagen Onsdag” ligger fortsat på 
spisebordet ved ankomst, og når den nye udgave kommer onsdag, kan du som altid hente den i postrum-
met til servicekontoret. Du kan endvidere på hjemmesiden under ”links” altid læse ugeavisen, og du kan 
dermed se nyheder fra Skagen året rundt. 
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Højengran Time Share har i marts 2019 indgået en samarbejdsaftale med Skagens Kunstmuseer. Den kon-
tante fordel for dig er rabatpriser på indgangsbilletter. Du skal betale ved indgangen på museerne, og hvis 
du vil bruge rabatprisen, skal du huske at medbringe en Voucher udstedt og udfyldt af vores kontor.  
Du finder de nøjagtige regler på vores hjemmeside under ”Oplevelser”. 
Vi har fortsat links til vores nærmeste og gode nabo Ruths Hotel, Museerne, Det Grå Fyr (Center for træk-
fugle) og Skagen Bryghus, hvor der er levende musik hver fredag og lørdag eftermiddag året rundt samt 
rundvisninger flere gange om ugen. 
Sluttelig vil vi bare fortælle, at det er en god oplevelse at komme hjem med en flaske snaps, som man selv 
har lavet efter besøg på museet eller endnu bedre som deltager på snapseture arrangeret af Poul Lindhard 
på Naturhistorisk Museum, Højen Station. 

 
Fremtidige opgaver 
Bestyrelse og administration arbejder fortsat hver eneste dag på at kunne give: Det bedst tænkelige ophold 
til en rimelig og acceptabel pris. 
Umiddelbart forestående opgaver i 2019 og 2020: Vedligeholdelsesplanlægning ude og inde, inventarfor-
nyelser – herunder havemøbler, salg og markedsføring, særlig indsats på lejlighed 10 (salg og udleje), gen-
nemgang af forsikringer efter udbudsrunde, afsøge muligheder for nye rabataftaler til ejere og lejere (flere 
er på vej og offentliggøres på hjemmesiden, på Højengran og i nyhedsbreve), løbende økonomiopfølgning, 
fortsat højt informationsniveau til medlemmer og andre interesserede (måske kommende ejere?).  

 
Afslutning 
Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere – og selvfølgelig administration og per-
sonale på Højengran. 
På gensyn på Munkebjerg i Vejle lørdag den 27. april 2019 kl. 12:30. 

 
Opfordring til at afgive fuldmagt til bestyrelsen 
Hvis du/I er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, håber 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 fuldmagt til bestyrelsen eller et bestyrelses-
medlem. En fuldmagt til bestyrelsen kan betragtes som en tillidserklæring, og vi kan forsikre, at fuldmag-
ten vil blive anvendt omhyggeligt og med stor respekt i overensstemmelse med bestyrelsens synspunkter 
og holdninger.  
Bemærk: Alle oplysninger om fuldmagter er samlet i rubrikken på side 2. 
På forhånd tak for interessen og tilliden. 
 
Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne 

Carsten Kjær, fmd. 

 

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 
(næstformand og kasserer) 

Scherfigsvej 23, 5.tv. 
2100 København Ø 
hansstige@gmail.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 

 

mailto:carstenkjaer@stofanet.dk
mailto:hansstige@gmail.com
mailto:pia.k.brunse@gmail.com
mailto:kontor@hojengran.dk
http://www.hojengran.dk/
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Regnskab pr. 31.12.2018 (t.kr.) 

    

12-02-2019 - FEP/HS     
 Regnskab Regnskab Budget Forventet 

 2017 31-12-2018 2018 2018 

Indtægter     

Kontingent 1566 1579 1568 1568 

Kontingent Vestjysk Bank 50 23 48 48 

Udlejningsprovision  23 34 30 25 

Udlejning egen beholdning 4 6 5 5 

Salg egen beholdning 0 0 2 2 

Udlejning lejlighed 10 - 34   

Salg lejlighed 10 0 133 0 0 

Ekstra rengøring mv. 14 13 20 20 

Renter og gebyrer 23 -19 40 45 

I alt 1680 1803 1713 1713 

     

Variable omkostninger     

Rengøring 288 291 325 325 

Linned 53 69 60 60 

El forbrug 89 78 115 95 

Vand forbrug 42 47 50 45 

I alt 472 485 550 525 

     

Faste omkostninger     

Fællesforeningen 23 18 20 20 

Personaleudgifter 337 359 340 350 

Udskiftning af inventar 129 151 170 170 

Udskiftning af inventar lejl. 10  3   

Indvendig vedligeholdelse 20 41 50 50 

Indvendig vedligeholdelse lejl. 10  3   

Udvendig vedligehold bygning 120 115 80 70 

Vedligehold arealer 0 1 5 5 

Afskrivning køkkener 112 112 112 112 

Afskrivning tag 67 67 73 67 

Forsikringer 32 28 31 31 

Ejd.skat/TV-licens/Antennebidrag 49 60 37 50 

Administration og kontorhold 35 48 35 35 

Revisor  27 35 28 28 

Advokat 0 4 0 0 

Møder 71 47 70 70 

DTF 0 25 0 0 

Generalforsamling 61 61 50 55 

Tab på debitorer og inkassoomk. 0 3 5 5 

I alt 1083 1181 1106 1118 

     

Samlede omkostninger 1555 1666 1656 1643 

     

Resultat 125 137 57 70 

     

Benyttede TS-uger 585 638 600 600 

Antal personer 1847 1979 1900 1900 

Kontingent ekskl. moms 2240 2240 2240 2240 

Kontingent inkl. moms  2800 2800 2800 2800 

Kontingentuger 699 705 700 701 
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Budget 2020 - Forventet 2019 

(t.kr.) 

     

04-03-2019 - FEP/HS      

 Regnskab Budget Budget Forventet Budget 

 2018 2018 2019 2019 2020 

Indtægter      

Kontingent 1579 1568 1568 1588 1599 

Kontingent Vestjysk Bank 23 48 48 0 0 

Udlejningsprovision  34 30 30 35 35 

Udlejning egen beholdning 6 5 5 5 5 

Salg egen beholdning 0 2 2 2 2 

Udlejning lejlighed 10 34 0 0 50 50 

Salg lejlighed 10 133 0 0 35 30 

Ekstra rengøring mv. 13 20 20 15 15 

Renter, udbytte, gebyrer -19 40 40 50 50 

I alt 1803 1713 1713 1780 1786 

      

Variable omkostninger      

Rengøring 291 325 325 325 335 

Linned 69 60 60 70 70 

El forbrug 78 115 110 80 80 

Vand forbrug 47 50 50 50 50 

I alt 485 550 545 525 535 

      

Faste omkostninger      

Fællesforeningen 18 20 25 15 20 

Personaleudgifter 359 340 355 360 370 

Udskiftning af inventar 151 170 160 105 160 

Udskiftning af inventar lejl. 10 3 0 0 10 10 

Indvendig vedligeholdelse 41 50 60 85 100 

Indvendig vedligeholdelse lejl. 10 3 0 0 70 20 

Udvendig vedligehold bygning 115 80 50 152 75 

Vedligehold arealer 1 5 5 16 5 

Afskrivning køkkener 112 112 112 112 112 

Afskrivning tag 67 73 67 67 67 

Forsikring 28 31 30 30 35 

Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug 60 37 55 60 60 

Administration og kontorhold 48 35 35 35 35 

Revisor  35 28 30 35 35 

Advokat 4 0 0 0 0 

Møder 47 70 70 45 60 

DTF 25 0 0 8 15 

Generalforsamling  61 50 45 45 50 

Tab på debitorer og inkassoomk. 3 5 5 5 5 

I alt 1181 1106 1104 1255 1234 

      

Samlede omkostninger 1666 1656 1649 1780 1769 

      

Resultat 137 57 64 0 17 

      

Benyttede TS-uger 638 600 600 642 647 

Antal personer 1979 1900 1900 1990 2000 

Kontingent ekskl. moms 2240 2240 2240 2240 2240 

Kontingent inkl. moms 2800 2800 2800 2800 2800 

Kontingentuger 705 700 701 709 714 

 
 


