Højengran Time Share – Nyhedsbrev i januar 2019

Godt nytår

Bestyrelse og administration ønsker alle medlemmer og gæster et godt nytår.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for også i 2019 at give dig gode ferieoplevelser og god
service på vores dejlige feriested på Toppen af Danmark.

Bestyrelsen

har i dagene op til jul været samlet og arbejdet på Højengran. Der har været en
gennemgang af samtlige lejligheder, besigtigelse af bygning og arealer, møder
med administrator, revisor, leverandører samt andre samarbejdspartnere.
Det hele blev samlet i et daglangt bestyrelsesmøde mandag den 17. december.

Generalforsamling

Lørdag den 27. april 2019 på Munkebjerg Hotel i Vejle (starttid 12:30).
Udarbejdelse af indkaldelse og materiale i øvrigt er netop startet. Det samlede
materiale vil kunne ses og hentes på hjemmesiden i løbet af den første uge af
april. Opsætningen varsles under ”NYT”, i opdateringsrubrikken på forsiden og
desuden får følgere på facebook besked på facebooksiden.

Lejlighed 10

I januar bliver lejligheden malet og nu i de velkendte grå Højengran-nuancer.
Desuden foretages nogle forbedringer og opdateringer af lejligheden.
Bestyrelsen vil snarest udarbejde et lille reklametryk, og vi er i den grad parat til
at sælge flere uger subsidiært udleje uger.

Vedligehold ude

I december gik arbejdet i gang med at lægge nye terrassegulve i samtlige lejligheder på 1. sal. Arbejdet blev mere omfattende end først antaget, da der viste sig
problemer med afdækningen under terrasserne. Arbejdet ventes afsluttet midt i
januar. Afsluttende malerarbejder på vestsiden (stakitter, rækværk, terrasseadskillelser mv.) må nødvendigvis afvente højere temperaturer i det tidlige forår.
Jordarbejder har været i gang udenfor stakitterne i underetagen. Arealet tilsås
med græs til foråret, der lægges som noget nyt granitgrus i en bræmme under
stakitspolerne, og de store sten genplaceres langs grusvejen.

Vedligehold inde

I januar ventes levering af de sidste 5 sovesofaer til lejligheder i stueetagen.
Alle lejligheder forsynes nu med nye låsecylindre, som atter vil gøre det nemt at
låse og åbne hoveddøren. Gennemgangen af samtlige lejligheder har vist en række små og større fejl og mangler, der søges udbedret. I løbet af foråret nyophænges/udskiftes en række litografier

Havemøbler

Bestyrelse og administration har påtaget sig en vanskelig opgave: Det er nødvendigt hurtigt at finde afløseren for de nuværende havemøbler og parasoller.
En begyndende udskiftning er en meget påtrængende opgave.
Medlemsforslag er meget velkomne – og gerne om muligt i billedform.

Hunde

Efter nogle uheldige hændelser er det besluttet i højere grad at udstede ekstraregninger, hvis der ved rengøringen skal bruges mere tid for at fjerne spor efter
husdyr. Ejere og lejere vil altid efter aftale kunne låne støvsuger på kontoret, og
på den måde vil man kunne minimere risikoen for ekstraregning.

Kalenderen 2019

Kalenderen for Højengran er igen i 2019 forskudt med +1 i forhold til den ”rigtige” kalender. Timeshareuge 25 ligger således i kalenderuge 26 osv. Notér dette!

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 10. januar 2019.

