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Generalforsamling

Under rubrikken ”NYT” har et udførligt referat fra den velbesøgte GF-2014
været at læse siden 21. maj.
Generalforsamlingsdatoen i 2015 er lørdag den 9. maj, og stedet er fortsat
Hotel Munkebjerg i Vejle.

Brug af ferieugen

Ankomst til Højengran skal altid – og uden undtagelse – anmeldes på forhånd,
og det sker mest sikkert og bedst på netsiden under rubrikken ”Ankomst”.
Vi vil gerne have oplysningerne senest 1 uge før, og kontoret vil også gerne
have information, hvis en ferielejlighed står ubenyttet.

Regnskab

Den halvårlige regnskabsgennemgang er på en af de sidste dage i juli gennemført med deltagelse af kasserer og administrator.
Der forventes også i år et særdeles fornuftigt resultat ved årets afslutning.

Terrassedøre

Lejlighederne i underetagen får nye dørpartier i december 2014, og ved samme lejlighed udskiftes de 2 døre i gavlene i lejlighed 8 og 16.
Arbejdet er planlagt gennemført i ugen, der starter den 15. december.

Køkkener

Arbejdet med udskiftning og installering af nye køkkener ventes påbegyndt
mandag den 5. januar 2015. Arbejdet skal koordineres med renovering af de
fleste trægulve i lejlighederne i overetagen. Der påregnes tillige malerarbejde i
mindre omfang og hovedrengøring, så det bliver travle dage i januar 2015.
Ganske få ejere ventes berørt af arbejdet, og disse kontaktes meget snart.
Bestyrelsen beder om forståelse for, at der i de sidste måneder kan være/vil
opstå visse småmangler. Det kunne f.eks. være ved vore hvidevarer, som jo
alle totaludskiftes i forbindelse med installeringen af de nye køkkener.

Køb og salg

Der sælges fortsat ferieuger, og på det seneste er der solgt flere sommeruger
fra privatlisten. HTS har fortsat vinteruger til salg, og der er 3 *mærkede uger
til salg i lejlighed 4. Prisen kan her forhandles ned – forhør nærmere!

Hjemmesiden

Arbejdet med nyt design og overgang til nyt system er igangsat i de første
augustdage, og der arbejdes nu sideløbende på den nye side, som også vil indeholde en debatside (oprettelse af denne blev vedtaget på GF-2014).
Hjemmesiden ventes klar til præsentation i løbet af oktober.

Facebook

Alle medlemmer, der er på facebook, opfordres til straks at klikke på ”synes
godt om” ved Højengran Time Share.
På den måde er man sikker på at få besked, når der sker noget nyt på siden.
Som eksempel vil man have fået besked om, at nyhedsbrevet er udkommet.
Fra tid til anden lægges der billeder og andre oplysninger ind på siden.

Medlemstilbud

Vi har fortsat tilbud om miniferie indenfor perioden lørdag-lørdag (op til 3
overnatninger) til 950 kr. alt inkl. Tilbuddet gælder i vintermånederne og i
HTS-lejlighederne (reducerede muligheder i januar grundet håndværkere).
Medlemsrabat (50 %) ved køb af foreningens vinteruger.
Gode muligheder for éngangsbytte til andre feriesteder i Danmark eller den
øvrige Verden (hvis du et år ikke kan bruge din egen uge på Højengran).
Byttemulighederne gennem Dansk Timeshareejer Forening (DTF) og
Dialanexchange (DAE) er beskrevet på hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 29. september 2014 i København.

Næste nyhedsbrev

Kan læses på netsiden i slutningen af oktober 2014.
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 9. august 2014.

