Højengran Time Share – Generalforsamling 2020

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

Tirsdag den 30. juni 2020 med starttidspunkt kl. 16:30
Dagsorden er iflg. foreningens vedtægter:
1

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår konsulent Jann Besenbacher.

2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af foreningens regnskab for 2019 og beslutning om anvendelse
af overskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Indkomne forslag
Følgeændringer i Fondens vedtægter efter indmatrikulering af lejlighed 10 (bestyrelsens forslag).

5. Godkendelse af budget 2021 – herunder fastsættelse af kontingent 2021
6. Valg af bestyrelse
Der skal i år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen
Pia Brunse er på valg i år – Pia har besluttet sig for ikke at genopstille.
Hans Stige har meddelt, at han ønsker at stoppe i bestyrelsen ifm dette års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Tine Michelsen, Herning (16 51), og Jan Rye, Viborg (07 26).
En kort præsentation af de 2 kandidater kan ses på side 9.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Skagen

8. Eventuelt
Bestyrelsen i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran
Carsten Kjær, fmd.

Corona-situationen begrænser i år muligheden for at deltage fysisk
Der vil forventelig fortsat den 30. juni gælde begrænsninger i antallet af personer, der lovligt kan forsamles i
samme lokale. Læs om tilmelding og afgivelse af fuldmagt på side 2, og følg i juni opdateringer på ”NYT”
på foreningens hjemmeside.

Jubilæumssalg – budrunde i juni – se side 13 og 14
Præsentation af kandidater til bestyrelsesvalg – se side 9
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Tilmelding til generalforsamlingen
Myndighederne har bestemt, at antallet af deltagere i lokalet pt. er begrænset til 50 (ændres dette tal vil
der straks komme meddelelse om dette under ”NYT” på hjemmesiden og på facebook-siden).
Bestyrelsen anbefaler af den grund, at flest muligt i år deltager ved at indsende fuldmagt.
Af hensyn til den praktiske afvikling (bordopstilling, vurdering af pladsforhold iht. myndighedernes begrænsninger for fremmøde, bestilling af mad og drikkevarer) er det meget nødvendigt, at man tilmelder sig
forud, idet der kun bestilles forplejning til tilmeldte!
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.
Tilmeldinger modtages fra og med Grundlovsdag den 5. juni og senest lørdag den 20. juni 2020.
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).

Praktisk afvikling
Generalforsamlingen starter i år præcis kl. 16:30 i Skovsalen på Munkebjerg Hotel.
Ved generalforsamlingens afslutning vil alle tilmeldte voksne deltagere få en tapastallerken og et glas i
salen, og vi ønsker ved den lejlighed hinanden tillykke med jubilæumsdagen.

Afstemning med fuldmagt
Vedtægternes § 11 gør det muligt at stemme med fuldmagt, og i år er denne mulighed VIGTIGERE END
NOGENSINDE set i lyset af COVID-19 krisen, der desværre reducerer mulighederne for fysisk fremmøde.
Bestyrelsen anbefaler, at man bruger denne mulighed ifm. generalforsamlingen den 30. juni 2020.
Man kan sikre anvendelsen af sin ret til at stemme ved at give bestyrelsen eller et medlem fuldmagt.
Fuldmagt kan afgives på flere måder:
Nemt og meget gerne direkte på det særlige modul på hjemmesiden 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 hvis en fuldmagt ikke er påført navn på den fuldmagten gives til, gives fuldmagten automatisk til bestyrelsen.
Fuldmagter bedes indsendt, så de er fremme senest lørdag den 27. juni 2020.
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Bestyrelsens beretning
I denne opsætning modtager du selve indkaldelsen med dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning og 2
økonomioversigter – i alt 14 sider samt den samlede Årsrapport 2019 fra revisor – i alt 14 sider.
Beretningen suppleres af en kortere 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 2019 og februar 2020 indgår som en del af beretningen.
Nyhedsbrevene kan begge ses på foreningens hjemmeside hojengran.dk., og det er også her, du finder foreningens vedtægter.

Hovedoverskrifter på årets arbejde
Sommerens afsluttende arbejder på vestsiden af bygningen (jordarbejder under og udenfor stakitterne og
afsluttende malerarbejder), indmatrikulering af lejlighed 10, Frederikshavns kommunes planer om omplacering af sommerhusområder, inventarkøb inde og ude, arbejde med kontingentopkrævning og enkelte
restanter har været hovedopgaver i det forløbne år.

Højengran Time Share – 35 års jubilæum
Som det er kendt stod Højengran færdig og klar til åbning den 1. juli 1985 – hotel (værelser og lejligheder,
reception og restaurant), samt TimeShare i en selvstændig bygning og med egen drift.
Fælles (hotel-timeshare) startede vi med en mindre svømmehal med sauna, spa og solarium.
Meget er siden ændret hos vore naboer (i dag 26 ejerlejligheder), men selve timeshareafdelingen er fortsat
et meget attraktivt feriested med 16 velindrettede ferielejligheder på delebasis.
Jubilæumsåret markeres ved en kampagne, som skal trække endnu flere ejere til Højengran i vintertiden.
Jubilæumskampagnen kører i en afgrænset periode, og du kan læse mere om tilbuddet på side 13 og 14.
Et stort tillykke til alle heldige ejere med de 35 år.

Indmatrikulering af lejlighed 10 (Ejerlejlighed 3)
I juni 2018 købte timeshareforeningen lejlighed 10, der siden projektets start har været ejet af flere banker
og selvstændigt matrikuleret som ejerlejlighed 3 (foreningens øvrige 15 lejligheder var ejerlejlighed 2).
I sommeren 2019 besluttede bestyrelsen at igangsætte et arbejde, der på alle måder ville sidestille lejlighed
10 med de øvrige lejligheder. Der blev lavet aftale med en landinspektør og efter grundigt arbejde i marken
(opmålinger og registreringer) godkendte Geodatastyrelsen i september, at hele timesharebygningen fremover udgør én samlet ejerlejlighed (Ejerlejlighed 2).
Den nye strukturplan for hele Højengran kan ses på hjemmesiden under ”Forening”.

Fundats
Bestyrelsen ønsker som en naturlig følge af indmatrikuleringen at konsekvensrette vedtægterne i Fundats
for den selvejende institution Fonden til bevarelse af Højengran.
I al enkelhed går vores forslag ud på i fremtiden kun at anføre ejerlejlighed 2 de to steder i vedtægten, hvor
der før stod ejerlejlighed 2 og 3. Bestyrelsen har i tillæg til dette skrevet overskrifter på de 4 afsnit, hvor der
ikke før har stået noget. Alle ændringerne er markeret med gul farve på side 12.
Den hidtidige gældende vedtægt kan du se på vores hjemmeside under ”Forening”.
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget bliver vedtaget under punkt 4 på dagsordenen.
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Økonomi
Revideret årsregnskab 2019.
Årsresultatet udviser et overskud på 26 t.kr. Regnskabsresultatet skyldes primært meromkostninger ved
udvendig vedligeholdelse, besparelser på el-forbrug og merindtægter ved udbytte og kursreguleringer på
værdipapirer samt merindtægter ved udlejning af egen TS-beholdning. Der henvises til det reviderede og
underskrevne årsregnskab.
I indkaldelsen til generalforsamlingen er regnskabsopstillingen angivet med en lidt større detaljeringsgrad
end i årsrapporten. Regnskabsopstillingen er endvidere sammenholdt med det godkendte budget for 2019
og det forventede årsresultat for regnskabsåret. Det godkendte regnskab for 2018 fremgår også af oversigten. Antallet af personer, der har benyttet lejlighederne, er steget fra 1979 i 2018 til 1986 i 2019.
Bestyrelsen indstiller den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Forventet resultat 2020
Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat på 17 t.kr., hvilket svarer til det vedtagne budget.
Udgifterne til udbedring af råd og maling af facaden mod øst samt indkøb af 12 lænestole og 4 havemøbelsæt påvirker forventningerne til regnskabsresultatet
Her henvises til side 11 i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Budget 2021
Budgetforslaget udviser et regnskabsresultat på 22 t.kr. Der henvises til side 11 i indkaldelsen til generalforsamlingen. Budgetforslag 2021 vil sikre uændret kontingent i forhold til indeværende år (2020).
Det budgetterede overskud bør anvendes til at konsolidere foreningens indestående.
Bestyrelsen indstiller forslag til budget 2021 med uændret kontingent til generalforsamlingens godkendelse.

Udvendig og indvendig vedligeholdelse
Det omfattende arbejde med fornyelse af terrasserne på 1. sal (gulve, underlag, rækværk og stakitspoler),
blev i forsommeren afsluttet med malerarbejde, og vi har nu i et år haft glæde af en flot facade mod vest.
Med i billedet hører tillige afsluttende jordarbejder under og udenfor stakitterne i underetagen.
De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2019 beløb sig til 177 t.kr.
De væsentligste udgifter til indvendig vedligeholdelse vedrører omfattende malerarbejder i lejlighed 10,
udskiftning af samtlige dørlåse i hoveddørene, selvrisiko ved et par vandskader samt udskiftning af et par
elradiatorer hvortil kommer andre mindre vedligeholdelsesopgaver.
Udgifterne til indvendig vedligeholdelse i 2019 beløb sig til 95 t.kr.

Inventar
Den afsluttende udskiftning af sovesofaer (lejlighederne 1+2+4+6+7) samt sideborde (1+4+7) og i tillæg en
begyndende udskiftning af havemøbler (lejlighed 1+2+3), udgør størstedelen af de samlede inventarudgifter i 2019. Løbende reparationer og udskiftninger ved slitage og/eller defekt udgør øvrige udgifter til inventar.
De samlede udgifter til inventar i 2019 beløb sig til 127 t.kr.

Vedligeholdelsesplanlægning og inventarkøb i 2020
I januar 2020 var den samlede bestyrelse på Højengran, og hovedfokus var gennemgang af lejligheder,
kommende vedligeholdelsesopgaver og inventarfornyelser.

Udvendig vedligeholdelse
I april-juni er omfattende malerarbejder efter afrensning i gang på østfacaden, og der vil enkelte steder
også være tale om udlusning af angrebne steder på træværket.

Indvendig vedligeholdelse
Bestyrelsen definerer indvendig vedligehold som nagelfaste ting.
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I perioden december-januar vil bestyrelsen påbegynde en gang ”vedligeholdelses-maling” i foreløbig 2 lejligheder. Som minimum bliver der tale om stuen, men andre rum kan også komme på tale.
Vi vil i samme periode udskifte gulvet i én af lejlighederne ovenpå. Det er et projekt, der omfatter en god
lydisolering og anvendelse af en hårdfør træsort. Lejligheden udpeges først senere på året, og bliver det
færdige resultat godt, kan projektet ventes at fortsætte de kommende år.
Bestyrelsen vil i januar 2021 udskifte samtlige tæpper på trapper og i soveværelserne på 1. sal (8-16). Vi
flotter os ikke, da tæpperne har 35 år på bagen – yderst slidstærke må man sige.
Bestyrelsen vil i løbet af året løbende vurdere behovet for yderligere arbejder, og udgifterne til indvendig
vedligehold skal nødvendigvis vægtes med den økonomi, der er til inventar.

Inventar
Udskiftning af hvilestole er påbegyndt i januar (7+8+12) og fortsat i maj (11+15+16). Der resterer så 3 lejligheder (1+2+6), og der planlægges levering tæt på årsskiftet.
Udskiftning af havemøbler fortsættes i foråret på terrasserne i underetagen, og så har 1-7 nye møbler. Desværre har Corona-situationen betydet, at leveringen er forsinket.
Bestyrelsen begynder udskiftning af entrémøbler i underetagen med en prøveophængning i en af lejlighederne – et let og væghængt møbel under spejlet.
Alle lejligheder får i år ny kunst på væggene – se særskilt forklaring i næste afsnit.
I budgettet er der sluttelig regnet med løbende nødvendige udskiftninger ved slitage og/eller defekt.

Brandsikring
Bestyrelsen har efter kontakt med Beredskabet udarbejdet en brandinstruks, som ophænges i alle lejligheder. Skulle det skrækkelige ske, findes der fra juni pulverslukkere ved lejlighed 1 og 7 i hver ende af timesharebygningen, ligesom hver lejlighed allerede nu er udstyret med et brandtæppe (placeret i garderobeskabet).
Vi krydser fingre og håber aldrig at få brug for disse værnemidler.

Overfladevand i Højengran-området
Vi har ikke før i så lang tid set så store mængder vand i hele området syd for Gl. Skagen, som det har været
tilfældet fra efteråret 2019, igennem vinteren og til nu. Det har i perioder været meget synligt på Højengran, men vi har dog heldigvis på intet tidspunkt fået vand ind i kontor og lejligheder, selvom det har været
tæt på. Højengrøft afvander normalt et større område helt over til Campingpladsen, men nu er almindelig
nedsivning i klitterne ikke længere tilstrækkeligt. Bestyrelsen forventer at grundvandstanden forbliver høj
indtil Højengrøft underbores til havet. Frederikshavn Kommune arbejder med sagen.

Ny kunst til Højengran
I en vejrmæssig sjælden god uge i slutningen af oktober havde vi på Højengran besøg af en kunstner, der er
en dygtig akvarelmaler. Anne Theander boede sammen med hendes mand hos os i en uge, og i ugens løb
blev der taget et hav af billeder og lavet mange skitser i området.
Højengran Time Share har efterfølgende købt akvareller således at hver lejlighed får glæde af et helt nyt
Skagen-billede, efter at det er blevet indrammet. Vi glæder os til at præsentere resultatet.

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 også se referater og indkaldelser til
generalforsamlinger, nyhedsbreve, vedtægter, oplysninger om bestyrelsen, periodekalender ligesom der er
links til vigtige steder i Skagen.
Bestyrelse og administration vil fortsat gøre alt for at opretholde det høje informationsniveau, som vi er
kendt for, og som medlemmerne værdsætter.
Vi udgiver i løbet af året mellem generalforsamlingerne nyhedsbreve med passende mellemrum. Siden
sidste generalforsamling har vi opsat nyhedsbreve i oktober 2019 og i februar 2020.
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.).
Bestyrelsen minder om, at den ordinære generalforsamling iht. vedtægterne udelukkende indkaldes digitalt. Den ordinære generalforsamling skal hvert år afholdes i april kvartal, og senest 3 uger før opsættes
materialet på hjemmesiden. Bestyrelsen har samtidig lovet, at tid og sted for generalforsamling er offent-
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liggjort senest 1. oktober året før. Dette sker under punktet ”NYT” på hjemmesiden, på facebook-siden og i
nyhedsbreve, der udkommer efter datoen 1. oktober.
ALLE ejere af ejercertifikater på Højengran har således i god tid inden generalforsamlingsdatoen mulighed
for at sætte kryds i kalenderen.

Bestyrelsen og møder
Der har siden sidste års generalforsamling være afholdt 4 egentlige bestyrelsesmøder (Horsens, København, Højengran og Asserbo). Dertil kommer en række arbejdsmøder med administrator og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere, kontor, leverandører, personale, webmaster, dirigent, advokat, revisor,
bank, landinspektør, forsikringsmægler etc. og som vanlig flittig brug af især mails.
En dagsorden til bestyrelsesmøde indeholder typisk omkring 20 punkter, og der udarbejdes hver gang referat, som også tilgår administrator og revisor. Medlemmerne orienteres om beslutninger og planer i nyhedsbreve, i materialet til generalforsamling og i hastetilfælde under punktet ”Nyt” på hjemmesiden.
Som bekendt er bestyrelsen på 3 medlemmer valgt for 2 år.
Pia Brunse er på valg i år, og Pia (sekretær) har efter 4 års arbejde besluttet sig for ikke at genopstille.
Derudover har Hans Stige (næstformand og kasserer) efter 11 års arbejde ønsket at stoppe i bestyrelsen i
forbindelse med dette års generalforsamling.
Der skal derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, som sammen med Carsten Kjær skal tegne bestyrelsen i det kommende år.

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, parealer, grønne arealer, affaldsgårde, kloakering, vejbump, skiltning, hjertestarter, modtagelse af TVsignaler), 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 formandsniveau og ved kontakt til vores administrator.

Salg af ejercertifikater
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 (ejercertifikatet) kun kan opsiges ved salg eller overdragelse til
en anden person – det være sig en ejer, som allerede har uge(r) på Højengran eller en helt ny mulig ejer.
Da et eventuelt salg altid vil være ejerens ansvar, anbefaler bestyrelsen, at man forsøger at sælge eller forære ugen væk. Foreningen er behjælpelig med et salg ved at tilbyde indrykning 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 ejercertifikat. Indtil et salg er sket, anbefaler vi udleje, og også her kan foreningen være behjælpelig - og især, hvis ønsket fremsendes i god tid.
Foreningens ikke-solgte uger præsenteres som noget nyt i en samlet liste, der dækker hele året. Også den
liste kan ses på hjemmesiden og altid opdateret.

Markedsføring
Bestyrelsen er opmærksom på, at det hele tiden er nødvendigt at tænke god markedsføring af vores projekt med den hensigt at fastholde interessen for Højengran, som et godt feriested.
Foreningens hjemmeside er vigtigst, og siden indeholder alle nødvendige oplysninger. Vi er medlem af Turistforeningen, og vi har også i år en flot annonce i Gl. Skagen avisen, som udkommer i 8.000 eksemplarer.
Vi samarbejder med de øvrige 7 medlemmer i Dansk Timeshareejer Forening, hvor markedsføring netop i år
er besluttet som indsatsområde. En jubilæumskampagne i sommeren 2020 skulle gerne kunne ”sælge”
flere af foreningens ”vinteruger” og samtidig rette fokus også på private gensalgsuger.
Som noget nyt produceres der i løbet af juni måned et større oplag reklamekort. Kortene præsenteres på
generalforsamlingen, og de vil derefter kunne ses og fås i lejlighederne, i forrummet ved kontoret, på turistkontoret og andre relevante steder. Tag kortene med dig og uddel til interesserede nye ejere.
Bestyrelsen opfordrer fortsat alle ejere til at være ambassadører for projektet.
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Højengran og Corona-virus
Vi er glade for at kunne fortælle, at Højengran Time Share har haft åbent under hele krisen. Mange ejere og
gæster har tilbragt gode timer hos os, fået frisk luft og ny adspredelse i en vanskelig tid.
Vi er begunstiget af at have lette og sikre adgangsforhold til vore lejligheder – ja faktisk kan man jo bogstavelig talt køre lige til døren, og behøver ikke under opholdet at have kontakt til andre.
Siden midt i marts er rengøringsproceduren udvidet, idet vi afspritter nøgler, trappegelænder, dørhåndtag,
toiletcisterner, vandhaner, køleskabslåger og ovnhåndtag. Grundig rengøring og ekstra-afspritning sker i de
lejligheder, hvor der er meldt ankomst.
I et opslag på hjemmesiden under ”NYT”, har vi i øvrigt anmodet om, at alle ejere og gæster følger de opsatte regler/begrænsninger for brug af kontoret, og at Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd følges –
herunder er det en selvfølge, at ingen møder op på Højengran med sygdomssymptomer.

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 ejeren. Skagen er året rundt et aktivt og populært feriemål, og der er god interesse for at leje. HTS kan imidlertid aldrig garantere noget, så hermed 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.
Corona-virus har øget interessen for leje i denne sommer, og i det store og hele må vi melde udsolgt i mange uger.

Kalenderen i årene 2020, 2021 og 2022
Kalenderen for Højengran er fortsat her i 2020 forskudt med +1 i forhold til den ”rigtige” kalender. Timeshareuge 25 ligger således i år i kalenderuge 26 osv. Notér for din egen skyld dette.
Pas nu på: Bestyrelsen gør som noget meget vigtigt opmærksom på, at timeshare-kalenderen i 2021 og
2022 følger den ”rigtige” kalender.
Nøjagtige ankomstdatoer kan altid ses på vores hjemmeside, og for øjeblikket er kalenderen lavet til 2026.
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Dansk Timeshareejer Forening – time-share.dk
Højengran Time Share er fortsat medlem af denne forening, hvis hovedformål i meget høj grad er erfaringsudveksling feriestederne imellem. Den årlige generalforsamling i DTF med tilhørende møder blev i
dagene omkring 1. februar 2020 gennemført i Skagen – Toppen af Danmark.
Møderne foregik alle i Redningshuset på Ruths Hotel, og der var derudover tilrettelagt et socialt program
for alle deltagere med ledsagere.
Højengran Time Share var i år repræsenteret af hele bestyrelsen og administrator - Hans Stige og Pia Brunse var tillige henholdsvis 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 Skagen-området i sin helhed. Vi ved, at nogle ønsker fred og ro i lejligheden, nyder traveture i naturen (plantage, 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.
Vi har indgået rabataftaler med Skagen Museerne, restaurant Kokkenes og Cafe Knuths.
Bestyrelse og administration støtter op om dette, og vi har på hjemmesiden et særligt afsnit, som du finder
under ”Skagen - Oplevelser”.

Fremtidige opgaver
Bestyrelse og administration arbejder fortsat hver eneste dag på at kunne give: Det bedst tænkelige ophold
til en rimelig og acceptabel pris.
En umiddelbart forestående opgave er at få klargjort og udnyttet de kompetencer, som en ny bestyrelse
besidder. Vedligeholdelsesplanlægning ude og inde, inventarfornyelser, salg og markedsføring som også i
højere grad skal have fokus på sociale medier, 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 personale på Højengran.
På gensyn på Munkebjerg i Vejle tirsdag den 30. juni 2020 kl. 16:30.

Opfordring til at afgive fuldmagt til bestyrelsen
Hvis du/I er forhindret i at deltage i generalforsamlingen og /eller at corona-situationen gør deltagelse
umulig, 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 bestyrelsesmedlem. En fuldmagt til bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem kan betragtes som en tillidserklæring, og
vi kan forsikre, at fuldmagten 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.
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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
Scherfigsvej 23, 5.tv.
2100 København Ø
hansstige@gmail.com
Ole Jacobsvej 6, Asserbo
3300 Frederiksværk
pia.k.brunse@gmail.com
Flagbakkevej 28, 9990 Skagen
kontor@hojengran.dk
hojengran.dk

+45 2330 7606

Hans Stige
(næstformand og kasserer)
Pia Brunse
(sekretær)
Højengran Time Share
(kontoret på Højengran)
Administrator: Finn Egelund Pedersen

+45 2323 6078
9

+45 4030 5955

+45 9844 1432

Nye kandidater – præsentation
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Tine Michelsen, Herning og af Jan Rye, Viborg.
Vi har bedt de 2 kandidater formulere en lille præsentation……………

Tine Michelsen
Produktionschef i mediehusene Midtjylland som bl.a. producerer 2 dagblade, 10 ugeaviser og diverse tillæg
og magasiner til de midtjyske borgere.
Qua mit arbejde har jeg erfaringer med eksponering, eksekvering af målrettet markedsføring via print, display samt SoMe.
Med afsæt i mit professionelle virke er jeg klar til at træde ind i bestyrelsen, hvor jeg vil lægge kræfter i
markedsføringen af Højengran. Men herudover vil jeg som medlem af bestyrelsen naturligvis deltage aktivt
i bestyrelsesarbejdet, hvor jeg ikke er bange for at give min mening og holdning til kende, men er dog samtidig helhedsorienteret og pragmatisk i forhold til at opnå gode resultater.
Jeg har boet mange steder i mit liv; blandt det bedre borgerskab i det nordlige København, i Atlanta Georgia og nu i navlen af Jylland nemlig Herning for bare at nævne tre forskellige områder jeg har boet i.
Jeg har været gæst på Højengran i omkring 20 år eller mere, og har haft lejlighed 16 i juleugen i ca. 6 år.
Min familie holder meget af stedet og ønsker at flere kommer til at holde lige så meget af stedet som vi.
Jeg er 46 år – mor til to drenge og godt gift i snart 20 år.

Jan Rye
Har fra 1981 arbejdet som lærer i Horsens og i årene 2001-2017 som afdelingsleder – nu på pension.
Undervejs var jeg også valgt ind i den lokale lærerkreds (fagforening), hvor jeg havde ansvaret for de faglige
forhold på skolerne samt beregning af pensioner.
Jeg har i en periode tidligere været bestyrelsesmedlem i Højengran (2002-2007). Jeg gik ud af bestyrelsen,
da en vedtægtsændring i 2007 reducerede antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 3. I perioden designede jeg Højengrans database, som Finn på kontoret i øvrigt stadig bruger.
Før 2002 har jeg en fortid som dirigent på Højengrans generalforsamlinger.
Jeg har i omkring 20 år ejet brugsretten til lejlighed 7 i timeshareuge 26.
Fritiden bruges meget på golf, og her har jeg i ca. 10 år deltaget i bestyrelsesarbejdet i Horsens Golfklub.
Bestyrelsesarbejdet gjorde mig interesseret i Golfreglerne, og i dag er jeg international golfdommer, hvilket
bl.a. betyder, at jeg er dommer ved turneringen Made in Denmark, men også at jeg er ude at arrangere
Europamesterskaber 3-4 gange om året. Næste opgave er – hvis Coronaen tillader det – EM i Bulgarien
sidst i juli måned. Sidste år havde jeg fornøjelsen at blive inviteret til at være dommer af R&A ved The
Open, som foregik i Nordirland.
Jeg er 64 år og flyttede til Viborg, da jeg blev pensioneret.
Jeg er klar til at træde ind i bestyrelsen igen.
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Regnskab pr. 31.12.2019 (t.kr.)
28-01-2020 - FEP/HS

Regnskab
2018

Regnskab
31-12-2019

Budget
2019

Forventet
2019

1602
34
40
0
133
13
-19
1803

1588
28
75
0
0
7
58
1756

1616
30
5
2
0
20
40
1713

1588
35
55
2
35
15
50
1780

291
69
78
47
485

338
71
67
55
531

325
60
110
50
545

325
70
80
50
525

Faste omkostninger
Fællesforeningen
Personaleudgifter
Udskiftning af inventar
Vedligehold indvendig
Vedligehold udvendig bygning
Vedligehold arealer
Afskrivning køkkener
Afskrivning tag
Forsikringer
Ejd.skat/TV-licens/Antennebidrag
Administration og kontorhold
Revisor / Advokat
Møder
DTF
Generalforsamling
Tab på debitorer og inkassoomkostninger
I alt

18
359
154
44
115
1
112
67
28
60
48
39
47
25
61
3
1181

10
363
127
95
158
19
112
67
27
61
45
28
34
6
45
2
1199

25
355
160
60
50
5
112
67
30
55
35
30
70
0
45
5
1104

15
360
115
155
152
16
112
67
30
60
35
35
45
8
45
5
1255

Samlede omkostninger

1666

1730

1649

1780

137

26

64

0

638
1979
2240
2800
705

615
1986
2240
2800
709

600
1900
2240
2800
701

642
1990
2240
2800
709

Indtægter
Kontingent
Udlejningsprovision
Udlejning egen beholdning
Salg egen beholdning
Avance ved salg af lejligheder
Ekstra rengøring mv.
Rente, udbytte, kursregulering
I alt
Variable omkostninger
Rengøring
Linned
El forbrug
Vand forbrug
I alt

Resultat
Benyttede TS-uger
Antal personer
Kontingent ekskl. moms
Kontingent inkl. moms
Kontingentuger
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Budget 2021 - Forventet 2020
(t.kr.)
21-02-2020 - FEP/HS

Regnskab
2019

Budget
2019

Budget
2020

Forventet
2020

Budget
2021

1588
28
75
0
0
7
58
1756

1616
30
5
2
0
20
40
1713

1599
35
55
2
30
15
50
1786

1599
35
55
2
30
15
50
1786

1605
30
65
6
30
10
45
1791

338
71
67
55
531

325
60
110
50
545

335
70
80
50
535

335
70
70
50
525

350
75
70
55
550

Faste omkostninger
Fællesforeningen
Personaleudgifter
Udskiftning af inventar
Vedligehold indvendig
Vedligehold udvendig bygning
Vedligehold arealer
Afskrivning køkkener
Afskrivning tag
Forsikring
Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug
Administration og kontorhold
Revisor / Advokat
Møder
DTF
Generalforsamling
Tab på debitorer og inkassoomkostninger
I alt

10
363
127
95
158
19
112
67
27
61
45
28
34
6
45
2
1199

25
355
160
60
50
5
112
67
30
55
35
30
70
0
45
5
1104

20
370
170
120
75
5
112
67
35
60
35
35
60
15
50
5
1234

20
370
170
95
100
5
112
67
35
60
35
45
60
15
50
5
1244

20
375
170
130
50
5
112
67
35
60
35
40
50
15
50
5
1219

Samlede omkostninger

1730

1649

1769

1769

1769

26

64

17

17

22

615
1956
2240
2800
709

600
1900
2240
2800
701

647
2000
2240
2800
714

647
2000
2240
2800
714

647
2000
2240
2800
714

Indtægter
Kontingent
Udlejningsprovision
Udlejning egen beholdning
Salg egen beholdning
Avance ved salg af lejligheder
Ekstra rengøring mv.
Rente, udbytte, kursreguleringer
I alt
Variable omkostninger
Rengøring
Linned
El forbrug
Vand forbrug
I alt

Resultat
Benyttede TS-uger
Antal personer
Kontingent ekskl. moms
Kontingent inkl. moms
Kontingentuger
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Bestyrelsens forslag til følgeændringer (gul farve) i Fundats efter indmatrikulering af lejlighed 10:

FUNDATS
for
Den selvejende institution Fonden til bevarelse af Højengran
12

§ 01 Fondens stiftelse, navn og hjemsted
Fondens navn er ”Fonden til bevarelse af Højengran”.
Dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.
Ved Højengran forstås i denne sammenhæng Højengran Time Share (Foreningen af Time Share Ejere på Højengran),
dens bygninger og andel af områdets fællesarealer og –faciliteter, betegnet som ejerlejlighed nr. 2 af matr.nr. 286 B og
297 BC – i lokalplan 60–E.22 betegnet som 286 B og D.
Fonden er stiftet den 1. juli 1985 af Højengran Time Share A/S.
§ 02 Fondens formål
Fonden har til formål at virke for bevarelse af Højengran i Gl. Skagen.
Fonden skal til stadighed virke for, at Højengran til enhver tid drives som ferielejligheder og opfylder tidens krav til et
eksklusivt feriested og kan herunder yde bidrag til vedligeholdelse og fornyelse af ejendommen.
§ 03 Fondens formue
Fonden ejer fra stiftelsen bygningen, der omfatter ejerlejlighed 2 med de derpå hvilende rettigheder og forpligtelser,
hvorpå navnlig bemærkes, at ejendommen er pålagt brugsrettigheder uopsigeligt indtil udgangen af 2084.
Fonden har i 2008 fået overdraget den i 1996 opførte Servicebygning fra Højengran Time Share.
Der kan kun stiftes pant i de pågældende bygninger ved godkendelse på en generalforsamling i Højengran Time Share
ved kvalificeret flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Fondens formue anbringes bedst muligt efter bestyrelsens skøn, og Fondens formue kan forøges ved arv og gaver.
Fonden kan erhverve – helt eller delvis – den resterende del af matr.nr. 286 B og matr.nr. 297 BC.
§ 04 Fondens midler
Fondens midler må kun anvendes til opfyldelse af fondens formål.
§ 05 Fondens ledelse
Bestyrelsen i Fonden er den samme som bestyrelsen i Højengran Time Share.
§ 06 Beslutninger
Til vedtagelse af en beslutning kræves simpelt flertal.
§ 07 Vederlag og godtgørelser
Fondsbestyrelsens medlemmer oppebærer ikke honorar.
Fondsbestyrelsens medlemmer har ret til godtgørelse for deres direkte udgifter i forbindelse med hvervet.
§ 08 Tegningsforhold
Fonden tegnes af 2 af bestyrelsens medlemmer i forening.
§ 09 Regnskab
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Såfremt der er drifts- og statusmæssige poster af betydning, kan bestyrelsen vælge at lade udarbejde årsrapport og lade
den revidere af Højengran Time Share’s revisor.
§ 10 Ændring af fundatsen
Efterfølgende ændringer af fundatsen skal for at have gyldighed godkendes på en generalforsamling i Højengran Time
Share med kvalificeret flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
§ 11 Fondens opløsning
Fonden kan ikke opløses før efter udgangen af år 2084.
Opløsningen kan kun ske ved en beslutning på en generalforsamling i Højengran Time Share med kvalificeret flertal af
de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Ændret og vedtaget på generalforsamling den 30.6.2020 – erstatter tidligere Fundats af juli 1985 som ændret 25.7.1995
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Jubilæumssalg – budrunde i juni
Foreningens andel af ferieuger ønskes minimeret, og bestyrelsen har på seneste møde vedtaget at
lave en tidsbegrænset salgsperiode med et helt ekstraordinært tilbud til vore medlemmer.
Kampagnemåneden er juni 2020, og tilbuddet lyder:

Alle foreningens ferieuger i ugerne 3-12 og i ugerne
43-52 sælges i en budrunde (mindste bud er 100 kr.).
Ugerne er markeret med blå farve på oversigten side 14.
Alle 56 hvide felter i de blå uger er med i sommerens budrunde.
Tilbuddet er givet til alle ejere, og tilbuddet gælder også familiemedlemmer, venner, kolleger og
bekendte.

Hvordan foregår budrunden?
Købstilbud indgives på mail (carstenkjaer@stofanet.dk) til formanden for Højengran Time Share.
Brev, messenger og sms kan også benyttes, og i alle tilfælde får du en bekræftelse på, at dit købstilbud er modtaget.
Købstilbuddene skal være fremme senest onsdag den 1. juli 2020.
Der er ikke tale om, at det er ”først til mølle”.
Såfremt der på datoen 1. juli er flere købere til den samme ferieuge, vil køberne straks blive kontaktet, og ugen efterfølgende solgt til højestbydende.
Her vil den nye frist være onsdag den 10. juli 2020.
Bestyrelsen vil gerne byde nye ejere velkomne – og måske vil en nuværende ejer supplere beholdningen med en vinteruge eller med en ekstra lejlighed til gæster i egen uge.
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