Højengran Time Share – Nyhedsbrev i december 2020

Bestyrelsen

Den nye bestyrelse har fået en rigtig god start og har efter generalforsamlingen i
juni haft møde i Herning (august) og i Viborg (november). Bestyrelsen har, hvis
situationen tillader det, planlagt heldagsmøde den 19. december på Højengran.

Generalforsamling

Lørdag den 8. maj 2021 på Munkebjerg Hotel i Vejle (starttid 12:30).
Det samlede materiale opsættes jf. vedtægterne udelukkende på hjemmesiden,
og det vil kunne ses og hentes der i løbet af kalenderuge 15 i april.
Opsætningen varsles under ”NYT”, i opdateringsrubrikken på forsiden, og desuden får facebookfølgere besked på foreningens facebookside.

Vedligehold

Udskiftning af lænestole fortsætter, og inden jul kommer der nye stole i lejlighed
1+2+3+6. Som nævnt i foråret og ifm generalforsamlingen lægges der nye tæpper
på trapper og i soveværelserne i lejlighederne på 1. sal. Dette arbejde udføres i
de to første uger af januar 2021.
Der er konstateret skader på tæpperne i soverummene i lejlighed 6. I dagene op
til jul lægger vi som et forsøg et pænt og lyst Tarkett laminatgulv i de 2 rum.

Nye havemøbler

er blevet en historie foreløbig uden slutning. Første ordre og levering fandt
planmæssigt sted i 2019, men angiveligt pga corona svigtede den næste levering i
marts 2020. Alle stole til 4+5+6+7 kom frem i august, og endnu mangler de tilhørende borde til de 4 terrasser. Bestyrelsen har afgivet ordre på nye møbler og parasoller til alle lejligheder på 1. sal, og vi er lovet levering i foråret 2021.

Budget 2022

En måneds tid inde i 2021 har bestyrelsen overblik over regnskab 2020.
Arbejdet med forslag til budget 2022 og forventet budget 2021 kan da gå i gang.

Ny udlejekalender

Bestyrelsen har i slutningen af november præsenteret en ny letforståelig oversigt
over ledige lejligheder til udlejning. Vi opdeler nu 2021 i to kalendersider, og de
kan begge ses på hjemmesiden under udleje.

Fællesforeningen

Foreningens vedtægter er nye og ”frisket op” og kan ses på hjemmesiden.

Adgangsvejen

Den høje grundvandsstand i området er den primære årsag til, at adgangsvejen
igennem længere tid har været i en miserabel forfatning. Midt i oktober og igen i
november er der i godt samarbejde med vores naboer gjort forsøg med at lægge
knust asfaltgranulat på vejen. Vi følger forsøget, og vi håber det bedste……..

Sengelinned

Vær meget nøjagtig ved anmeldelse af antal personer i lejligheden. Vi kan aldrig
og slet ikke i den nuværende sundhedssituation have ekstra linned og håndklæder liggende i lejlighederne. Er der anmeldt for mange personer, vil der være tale
om uansvarlighed og spild (hygiejne, miljø, sikkerhed og økonomi).

Rabataftaler

er indgået med Skagen Kunstmuseer, restaurant Kokkenes og cafe Knuths.

Kalenderen 2021

Noter i egen interesse allerede nu, at ugerne i 2021 og 2022 er sammenfaldende
med den ”rigtige” kalender. Her ligger timeshareuge 25 præcis i kalenderuge 25.

Ankomstmodulet

Ankomst til ferieugen skal ALTID forhåndsmeldes, og det sker nemmest og bedst
i modulet på hjemmesiden.

Ankomsttidspunktet

Det indskærpes, at indflytning kan ske FRA kl. 15:00 om lørdagen – og IKKE før!
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 3. december 2020.

