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Det er fortsat nødvendigt at indskærpe, at brug af ferieugen altid – og uden 

undtagelse – skal anmeldes på forhånd, og det sker mest sikkert og bedst på 

netsiden under rubrikken ”Ankomst”. Vi vil gerne have oplysninger om brug 

eller ikke-brug så tidligt som muligt og altid senest 1 uge før.   

Lejlighederne er klar til indflytning lørdage fra kl. 15:00.  

Afrejse sker senest kl. 11:00 (begge tidspunkter forventes respekteret). 

 

Det indskærpes endnu engang, at vi forventer stor nøjagtighed, når der anmel-

des personer udover 2 i lejlighederne. For mange anmeldte giver unødigt be-

svær for personale og i tillæg uhygiejniske forhold omkring ubrugt linned. 

 

Den omfattende renovering af taget på nordfløjen forløber i god overens-

stemmelse med den fastlagte tidsplan. Arbejdet blev som bekendt påbegyndt 

4. januar og har gennemgående til dato været begunstiget af overraskende godt 

arbejdsvejr med undtagelse af kritiske dage omkring månedsskiftet januar-

februar, hvor der var et par storme og regn. 

Afsluttende arbejder og nedtagning af stillads ventes efter planen at ske i de 

første 10 dage af marts.  

I hele byggeperioden har der været afholdt et ugentligt byggemøde, og besty-

relsen har foruden referater modtaget regelmæssige tilsynsrapporter med bil-

leddokumentation og tegninger af særlige opgaver. 

Medlemmerne er i hele perioden informeret om arbejdet på facebooksiden.  

 

En omfattende hovedrengøring af samtlige lejligheder blev gennemført efter 

en fastlagt plan – i hovedsagen før jul. 

Lister er opsat på hjørnerne af vægge i entreer og stuer i de lejligheder, hvor 

de mangler, nye tæpper under sofaborde (3+15), dør til bad malet (9+15), 

sprækker i gulvfuger repareret (3+5), skade på gulv udbedret (16), nye tabu-

retter i bad i alle lejligheder, vandskade udbedres snarest (5). 

  

Den årlige publikation med nyt fra Gl. Skagen 2016 er allerede udkommet. 

Højengran Time Share er ny annoncør, og som noget nyt kan publikationen 

læses på vores hjemmeside under ”Skagen – oplevelser” – vores annonce kan 

du/I endvidere se på hjemmesidens forside. 

  

Dansk Timeshareejer Forening gennemførte i dagene 30. januar – 1. februar 

det årlige møde og generalforsamling. Mødestedet var i år Skagen, og her 

mødtes 31 deltagere fra 8 feriesteder. Møderne foregik på Ruths Hotel og med 

flere gæster udefra. Derudover et omfattende program (besøg på Kappelbor-

gen, tur i Klitplantagen med guide og nogle hyggelige spisninger).  

 

Foreningens årsrapport 2015 er under udarbejdelse og revision. 

Også i år forventer vi at kunne præsentere et positivt resultat. 

 

Lørdag den 28. maj 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle (start 12:30). 

Eventuelle forslag fra medlemmer skal jf. vedtægterne være indleveret senest 

den 1. marts. Det skriftlige materiale postes til alle i den sidste uge af april. 

 

Vi kan ikke ofte nok gøre opmærksom på, at timesharekalenderen og den ”rig-

tige” kalender i 2016 er fuldstændig identiske.  

Timeshareuge 25 er altså præcis den samme som kalenderuge 25.  

 

Lørdag den 12. marts i København. 

 

Kan læses på hjemmesiden i august 2016. 

 
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 21. februar 2016.  


