Højengran Time Share – Nyhedsbrev i oktober 2019

Bestyrelsen

har haft heldagsmøde i Horsens i juli måned og næste møde, der afholdes i København i november, er under forberedelse. Også i denne vinter arbejder bestyrelsen nogle dage på Højengran (gennemgang af lejligheder og arealer, møder
med administrator, revisor, bank og andre samarbejdspartnere).
Bestyrelsen er på Højengran de sidste dage i januar 2020.

Generalforsamling

Lørdag den 2. maj 2020 på Munkebjerg Hotel i Vejle (starttid 12:30).
Udarbejdelse af indkaldelse og materiale starter i januar, og 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.

Vedligehold ude

Afsluttende malerarbejder på vestsiden (stakitter, rækværk, terrasseadskillelser
mv.) blev afsluttet inden den egentlige højsæson startede.
Det samme gjorde terrænreguleringerne på vestsiden.

Vedligehold inde

Nye større opgaver afventer det nye regnskabsår (maleropgaver, entrémøbler,
hvilestole, opbevaring af dyner og puder).
Helt nødvendige reparationer/udskiftninger foretages, og desværre har vi i 2 tilfælde haft vandskader efter defekte varmtvandsbeholdere på 1. sal (forsikringsskader).

Nye havemøbler

er indkøbt til lejlighederne 1+2+3 og erfaringer er indhøstet siden juli måned.
Ved samme lejlighed blev alle lejligheder i underetagen udstyret med nye parasoller. Bestyrelsen fortsætter indkøb af havemøbler i 2020.

Indmatrikulering

Højengran Time Share har hidtil bestået af 2 selvstændige ejerlejligheder (de 15
lejligheder og bankens lejlighed 10).
Geodatastyrelsen har i september godkendt og registreret, at hele timesharebygningen nu udgør en samlet ejerlejlighed (Ejerlejlighed 2). En helt ny strukturplan for hele Højengran kan ses på hjemmesiden under ”Forening”.

Rabataftaler

Som omtalt på generalforsamlingen har Højengran Time Share indgået en samarbejdsaftale med Skagen Kunstmuseer, der betyder en ikke uvæsentlig rabat på
enkeltbesøg på museerne. Adgangs-voucher kan fås på vores kontor.
Restaurant Kokkenes giver 10 % rabat på restaurant-regningen, og eneste krav
er, at man kan fremvise nøglen til lejligheden på Højengran.
Bestyrelse og administrator arbejder på at indgå flere samarbejdsaftaler.

Nye ejere

Hjælp alle med til, at gøre flere interesseret i at eje en brugsret på Højengran.
Hjemmesiden er vigtig, og det er her, at man altid kan se alle købsmuligheder.

Vinterophold

Medlemmer kan også i denne vinter i december og januar bo op til 3 overnatninger indenfor lørdag-lørdag i ledige HTS-uger. Medlemsprisen i denne vinter er
1.200 kr. alt inkl. Vores retrolejlighed 10 udlejes primært på ugebasis.

Kalenderen 2020

Kalenderen for Højengran er igen i 2020 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 14. oktober 2019.

