Højengran Time Share – Nyhedsbrev i januar 2022

Godt nytår

Lørdag den 15. januar kunne vi byde velkommen til årets første gæster.
Bestyrelse og administrator ønsker alle et godt nytår med mange gode oplevelser
på vores dejlige feriested i Skagen. Vi glæder os til at se jer.

Vedligeholdelse

Helt som planlagt rykkede håndværkere ind i flere lejligheder i uge 50 og uge 2.
5 lejligheder på 1. sal (8+9+10+11+14) har fået nye lyse egetræsgulve i gang og
stue, og fokus har også været at lave en bedre lydisolering under gulvene.
Lejlighed 10 har fået næsten nyt badeværelse (gulv, skabe, håndvask, belysning),
samt et par nye stole i stuen.
Lejlighed 3 er blevet totalmalet, og en gammel vandskade ved køkkenet er nu ikke længere synlig (skabe, væg, loft).

Bestyrelsen

I modsætning til sidste vinter lykkedes det lørdag den 18. december at gennemføre et heldagsmøde på Højengran med deltagelse af bestyrelse og administrator. Mødet vekslede mellem arbejde ved mødebordet og gennemgang af lejlighederne, og resultatet giver et godt grundlag for det fremtidige arbejde.

Generalforsamling

Lørdag den 11. juni 2022 på Munkebjerg Hotel i Vejle.
Materiale og indkaldelsen er på hjemmesiden (Information) i starten af uge 20.

Ny bestyrelse

Tine Michelsen har i det sene efterår meddelt, at hun fra sommeren 2022 flytter
til Washington i USA, da hendes mand Jesper har fået arbejde der i en 4-årig periode. Det er godt for familien, men ærgerligt for Højengran.
Vi vil savne Tine i arbejdet for Højengran.

Interesseret?

Bestyrelsen vil allerede nu gerne høre fra medlemmer, der kan være interesseret
i at blive valgt til den ledige plads - og i første omgang gælder valget 1 år.
Vi har altid mærket og mærker fortsat stor interesse for vores Højengran, og du
har nu en god mulighed for mere aktivt og i selve maskinrummet at give en
håndsrækning med i en velfungerende bestyrelse og administration.
Hold dig ikke tilbage. Lidt kendskab til bestyrelsesarbejde er en fordel, men interesse og flair for godt samarbejde er vigtigst.
Lad os høre fra dig, så vi undgår at stå tomhændet på generalforsamlingsdagen.
Du kan kontakte et medlem i bestyrelsen, formanden eller vores kontor.

Ny hjemmeside

Hjemmesiden har været ”i luften” siden 1. december, og vi har fået mange rosende ord og bemærkninger.

Køb og leje

Der er i årets første uger lavet flere lejeaftaler, og alt tyder på, at interessen for
ferie i Skagen er mindst lige så stor som de sidste par år.
Vil du være sikker på at kunne vende tilbage år efter år, anbefaler vi køb. Der er
gode privat-uger på gensalgslisten, og selvom salget i lejlighed 10 var rekord stort
sidste år, er der fortsat meget attraktive uger til salg, men vent ikke for længe!

Kalenderen

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

Ankomstmodulet

Ankomst til ferieugen skal ALTID forhåndsmeldes skriftligt og senest 1 uge før, og
det sker nemmest og bedst i modulet på hjemmesiden subsidiært i mail.
Vær meget nøjagtig ved anmeldelse af antal personer i lejligheden.

Ankomsttidspunktet

Det indskærpes, at indflytning kan ske FRA kl. 15:00 om lørdagen – og IKKE før!
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 24. januar 2022.

