Højengran Time Share – Generalforsamling 2022

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran til afholdelse på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Lørdag den 11. juni 2022 med starttidspunkt kl. 12:30
Dagsorden er iflg. foreningens vedtægter:
1

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår konsulent Jann Besenbacher.

2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af foreningens regnskab for 2021 og beslutning om anvendelse
af overskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Indkomne forslag
Der er ingen forslag i år.

5. Godkendelse af budget 2023 – herunder fastsættelse af kontingent 2023
Bestyrelsens forslag til budget medfører en kontingentstigning på 300 kr. til fremover 3.100 kr.

6. Valg af bestyrelse
Der skal i år ekstraordinært vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.
Jan Rye er med henvisning til vedtægterne på valg i år – Jan er villig til genvalg.
Tine Michelsen flytter denne sommer til Washington i USA i en foreløbig 4-årig periode.
Der skal derfor ekstraordinært vælges 1 medlem mere til bestyrelsen – i første omgang for 1 år.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Per Steen Jensen, Hillerød (14 20 og 14 40).
En kort præsentation af Per kan ses på side 9.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Skagen.

8. Eventuelt
Bestyrelsen i Foreningen af Time Share Ejere på Højengran
Carsten Kjær, fm.

Jubilæum på Munkebjerg
Generalforsamlingen starter i år lidt festligt…………..
Vi fejrer, at vi igen kan mødes på det sædvanlige tidspunkt og uden begrænsninger, og så er der i tilgift jubilæum (det er 30 år siden, at Carsten på bestyrelsens vegne aflagde den 1. beretning, og desuden har vi 25
gange i streg gæstet Munkebjerg Hotel).
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Tilmelding til generalforsamlingen
Af hensyn til den praktiske afvikling (bordopstilling, vurdering af pladsforhold, bestilling af mad og drikkevarer) er det meget nødvendigt, at man tilmelder sig forud, idet der kun bestilles forplejning til tilmeldte!
Tilmeldingen er bindende og sker bedst på det særlige tilmeldingsmodul på netsiden.
Du finder modulet under fanebladet ”Information – Generalforsamling”.
Udfyld venligst alle felter og afslut med klik på ”Send”. Du modtager kvittering ved korrekt tilmelding på
modulet.
Carsten Kjær modtager desuden tilmeldinger på almindelig mail, sms og messenger.
De nævnte tilmeldingsmåder er de eneste, der er gyldige – tilmeldinger modtages IKKE på kontoret!
Tilmeldinger modtages fra og med uge 19 i maj og senest Grundlovsdag søndag den 5. juni 2022.
Får du/I brug for efter tilmelding at sende afbud til generalforsamlingen, beder vi om, at det sker så hurtigt
som overhovedet muligt (Carsten Kjær – på mail, telefon +45 2330 7606, sms, messenger).
Du/I skal også afmelde, dersom kun den ene kommer ud af 2 tilmeldte.
Bemærk: Ved tilmelding uden afbud udsendes efterfølgende en faktura på foreningens råudgift.

Praktisk afvikling
Generalforsamlingen starter i år præcis kl. 12:30 i Skovsalen på Munkebjerg Hotel.
Hen mod kl. 14 afbrydes generalforsamlingen, og alle tilmeldte voksne deltagere indbydes til lidt spiseligt
og et glas i receptionsområdet udenfor salen.
Efter denne hyggepause fortsættes der med de resterende punkter på dagsordenen.

Afstemning med fuldmagt
Vedtægternes § 11 gør det muligt at stemme med fuldmagt.
Bestyrelsen anbefaler, at man bruger denne mulighed, hvis man er forhindret i selv at være tilstede på generalforsamlingen den 11. juni 2022.
Man kan sikre anvendelsen af sin ret til at stemme ved at give bestyrelsen eller et medlem fuldmagt.
Fuldmagt kan afgives på flere måder:
Nemt og meget gerne direkte på det særlige modul på hjemmesiden. (faneblad ”Information - generalforsamling). Udfyld venligst alle og afslut med klik på ”Send”. Hvis fuldmagten er afsendt korrekt, modtager du
en kvittering.
Udover denne mulighed kan det enkelte medlem også skrive en fuldmagt (mail eller brev).
Husk altid at anføre hvilke TS-uger, det drejer sig om, navn og adresse på jer, navn på den der skal have
fuldmagten samt hvilken generalforsamling, det drejer sig om.
Fuldmagter (mail eller brev) indsendes til foreningens formand Carsten Kjær. Fuldmagter kan naturligvis
også sendes til et andet medlem eller blot afleveres ved indgangen til generalforsamlingen.
Der gøres opmærksom på, at hvis en fuldmagt ikke er påført navn på den fuldmagten gives til, gives fuldmagten automatisk til bestyrelsen.
Fuldmagter bedes indsendt, så de er fremme senest torsdag den 9. juni 2022.
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Bestyrelsens beretning
I denne opsætning modtager du selve indkaldelsen med dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning og 2
økonomioversigter – i alt 12 sider samt den samlede Årsrapport 2021 fra revisor – i alt 14 sider.
Beretningen suppleres som sædvanlig af en kortere mundtlig del, som foreningens formand aflægger på
generalforsamlingen.
I den skriftlige del har bestyrelsen trukket hovedpunkterne frem fra arbejdet i det forløbne år siden sidste
års generalforsamling, som blev afholdt på den 30. juni.
2 nyhedsbreve fra november 2021 og januar 2022 indgår som en del af beretningen. Nyhedsbrevene kan
begge ses på foreningens hjemmeside hojengran.dk, og det er også her, du finder foreningens vedtægter.

Hovedoverskrifter på årets arbejde
Arbejde med ny hjemmeside, forøget antal gæster/overnatninger, væsentlig større salg af ferieuger, øget
udlejning, fortsatte inventarkøb (indenfor og havemøbler), projekt nye lyse egetræsgulve på 1. sal med
forøget isolering (lyd), har alt sammen været hovedopgaver i det forløbne år – et godt år på Højengran.

Økonomi
Revideret årsregnskab 2021
Årsresultatet viser et underskud på 16 t.kr. mod et budgetteret overskud på 22 t.kr.
Det korrekte billede er dog lidt mere positivt.
Det viste sig mod slutningen af året, at et stort salg af især lejlighed 10 gav et rigtig positivt resultat.
Bestyrelsen besluttede derfor at sætte ekstra gang i udskiftningen af gulve på 1. sal, nyt badeværelse i lejlighed 10 og malerarbejder.
Der er således brugt 295 t.kr. mod budgetteret 130 t.kr. på indvendig vedligeholdelse.
Der henvises til det reviderede og underskrevne årsregnskab.
Bestyrelsen indstiller den reviderede årsrapport til generalforsamlingens godkendelse.

Forventet resultat 2022
Bestyrelsen forventer et regnskabsresultat på -9 t.kr.
Det, der tynger i regnskabet, er fortsat udskiftning af gulve ovenpå, malerarbejder samt de stigende priser
på forbrug og energi (hos os er det især forbruget af el).
Vi forventer også mindre udlejning af egen beholdning, både på grund af det gode salg af lejligheder i 2021,
men også normaliseringen efter Corona.

Budget 2023
Budgetforslaget udviser et regnskabsresultat på 7 t.kr.
Der er stadig stigende udgifter til forbrug – herunder usikkerheden om udgiften til el, mindre udlejning af
egen beholdning, mindre udbytte af investeringerne, den fortsatte udskiftning af gulve på 1. sal samt udgifter til malerarbejder.
For at få budgettet til at hænge samme, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse fra 2.800 kr. til 3.100
kr., som vi håber på, at generalforsamlingen vil godkende.

Kontingentudviklingen - status
Skiftende bestyrelser har lagt afgørende vægt på, at være forsigtige med kontingentstigninger.
Kontingentet steg i 2009 til 2.550 kr. (holdt i 8 år), og i 2017 til 2.800 kr. (holdt i 6 år).
En stigning i 2023 er efter vores vurdering uundgåelig, men vores politik er uændret på Højengran:
At give den bedst tænkelige ferieuge til en rimelig og acceptabel pris.
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Udvendig og indvendig vedligeholdelse
Efter omfattende arbejder udvendigt i 2020, har vi sidste år været i stand til at prioritere alle midler på indvendige arbejder og inventar.
De samlede udgifter til udvendige vedligeholdelsesarbejder i 2021 beløb sig til svimlende 3 t.kr.
Bestyrelsen definerer fortsat indvendig vedligehold som nagelfaste ting.
De væsentligste udgifter til indvendig vedligeholdelse vedrører udskiftning af tæpper på trapper og på 1. sal
(lejlighed 8-16), nyt badeværelse (10), nye lyse egetræsgulve med forbedret isolering i entré og stue
(8+9+11), totalmaling af lejlighed (3).
Udgifterne til indvendig vedligeholdelse i 2021 beløb sig til 295 t.kr.

Inventar
Den fortsatte udskiftning havemøbler (8-16), nye entrémøbler (2-7) udgør størstedelen af de samlede inventarudgifter i 2021. Løbende reparationer og udskiftninger ved slitage og/eller defekt udgør øvrige udgifter til inventar.
De samlede udgifter til inventar i 2021 beløb sig til 112 t.kr.

Vedligeholdelsesplanlægning og inventarkøb i 2022
Bestyrelsen har besluttet, at hovedfokus i indeværende år 2022 fortsat er på indvendig vedligeholdelse og
inventarfornyelser.

Udvendig vedligeholdelse
Der forventes også kun at være mindre udgifter på bygningen udvendig i år.

Indvendig vedligeholdelse
Bestyrelsen definerer indvendig vedligehold som nagelfaste ting.
I januar 2022 fortsatte renoveringen af gulve i lejlighed 11 og 14. De 2 lejligheder har nu lyst egetræsgulv
med god lydisolering i gang og stue, og samtidig er dørtrinnet samme sted fjernet (som i 8+9+10).
Gulvprojektet fortsætter næste vinter – primært i januar 2023 (lejlighed 15 og 16 - og måske 13).
Der er i januar opsat nye ventilatorer i bad efter slid og defekt (1+4+7+13).
Bestyrelsen vil i løbet af året løbende vurdere behovet for yderligere arbejder (malearbejde), og udgifterne
til indvendig vedligehold skal nødvendigvis vægtes med den økonomi, der er til rådighed.

Inventar
Lejlighed 10 har i starten af året fået nye lænestole, og der er som vanligt i budgettet regnet med løbende
nødvendige udskiftninger ved slitage og/eller defekt.
Bestyrelsen har ikke glemt løfte om på sigt at finde brugbare løsninger med sengegavle i flere lejligheder.
Desuden ligger der nu mere konkrete tegninger og planer om på sigt at ombygge skabe i soveværelse og
nyindretning af ”sengehul” på repos i lejlighederne med lige numre på 1. sal.

Information
Foreningens hjemmeside er fortsat ubestridt den vigtigste informationskilde både internt og eksternt. Det
er her alle lister altid er opdaterede (gensalg, salg, udleje, priser), og du kan også se referater og indkaldelser til generalforsamlinger, nyhedsbreve, vedtægter, oplysninger om bestyrelsen, periodekalender ligesom
der er links til vigtige steder i Skagen.
I efteråret 2021 blev arbejdet med en ny hjemmeside sat i gang. Der var møder i bestyrelsen og flittig skriftlig aktivitet, og tæt på den 1. december tog vi den nye side i brug.
Ud fra tilbagemeldinger kan vi se, at siden har fået en god modtagelse, og vi vil resten af året arbejde med
at ajourføre billederne fra lejlighederne, således at de nu og her giver et aktuelt billede af inventar og indretning.
Bestyrelse og administration sætter en ære i fortsat at opretholde et højt informationsniveau.
Nyhedsbreve er opsat i november og januar, og vi vil fortsat i forbindelse med generalforsamlingen opsætte et fyldigt materiale, der viser hvordan vi arbejder og med hvad.
Højengran Time Share har en facebook-side. Vi bruger siden i et supplement, som det hurtige sted til information (billeder, meddelelse om nyhedsbreve, generalforsamling mv.).
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Bestyrelsen vil det kommende år bruge tid og sætte fokus på facebook og Instagram.
Hvordan bruger vi disse medier optimalt på Højengran?

Generalforsamlingsinfo
Bestyrelsen erindrer også i år om, at den ordinære generalforsamling iht. vedtægterne udelukkende indkaldes digitalt. Den ordinære generalforsamling skal hvert år afholdes i april kvartal, og senest 3 uger før dagen opsættes materialet på hjemmesiden. Bestyrelsen har samtidig lovet, at tid og sted for generalforsamling er offentliggjort senest 1. oktober året før. Dette sker under punktet ”NYT” på hjemmesiden, på facebook-siden og i nyhedsbreve, der udkommer efter datoen 1. oktober.
ALLE ejere af ejercertifikater på Højengran har således i god tid inden generalforsamlingsdatoen mulighed
for at sætte kryds i kalenderen.

Bestyrelsen og møder
Det har siden sidste års generalforsamling i juni igen været muligt at holde fysiske møder, og det er blevet
til 4 egentlige bestyrelsesmøder (Rold, Herning, Højengran, Rold). Dertil kommer arbejdsmøder med administrator og opfølgningsmøder og kontakt med samarbejdspartnere, kontor, leverandører, personale,
webmaster, dirigent, revisor, bank, forsikringsmægler etc. og som vanlig flittig brug af især mails.
En dagsorden til bestyrelsesmøde indeholder typisk omkring 15 punkter, og der udarbejdes hver gang referat, som også tilgår administrator og revisor. Medlemmerne orienteres om beslutninger og planer primært i
nyhedsbreve og i det årlige skriftlige materiale til generalforsamlingen.
Som bekendt er bestyrelsen på 3 medlemmer.

Fællesforeningen
Bestyrelsen for denne forening består fortsat af 4 medlemmer – 2 fra Ejerforeningen Højengran og 2 fra
Højengran Time Share.
Fællesforeningen varetager alle fælles interesser på Højengran (adgangsvej, stier, belysning, legeplads, parealer, grønne arealer, affaldsgårde, kloakering, vejbump, skiltning, hjertestarter, modtagelse af TVsignaler), og udgifterne opdeles efter fordelingstal baseret på tinglyste m2 (vores andel udgør 37 %).
Der har ikke i det forløbne år været afholdt egentlige møder i bestyrelsen.
Spørgsmål er løst i Skagen med vores administrator og et par gange på formandsniveau.
Vi er i fællesforeningen i dialog med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere el-ladestandere
til biler. Foreløbig har vi gjort nogle erfaringer, og en løsning er i skrivende stund ikke indenfor rækkevidde.
For mere end 10 år siden opsatte Højengran Time Share en hjertestarter i vores forkontor. Siden opstarten
er Ejerforeningen efter ønske kommet med, og hjertestarteren hører således til fællesfaciliteterne.
I foråret 2022 er hjertestarteren besluttet flyttet udendørs. Den nye placering er nu tilgængelig for en hjerteløber og meget synlig på nordsiden af Cafeen centralt beliggende i bebyggelsen.
Hjertestarteren skaber tryghed – må der aldrig blive brug for den!

Salg af ejercertifikater
Bestyrelsen har fra tid til anden henvendelser fra ejere, der af den ene eller anden grund ønsker at sælge.
Vi ønsker her at præcisere, at brugsretten (ejercertifikatet) kun kan opsiges ved salg eller overdragelse til
en anden person – det være sig en ejer, som allerede har uge(r) på Højengran eller en helt ny ejer.
Da et eventuelt salg altid vil være ejerens ansvar, anbefaler bestyrelsen, at man forsøger at sælge eller forære ugen væk.
Foreningen er behjælpelig med et salg ved at tilbyde indrykning af en linje på Gensalgslisten, som ligger frit
tilgængelig for alle på hjemmesiden. Denne service er gratis, og hos os koster det heller ikke noget at få
lavet et nyt ejercertifikat. Indtil et salg er sket, anbefaler vi udleje, og også her kan foreningen være behjælpelig - og især, hvis ønsket fremsendes i god tid.
Foreningens ikke-solgte uger præsenteres på Salgslisten, der dækker hele året.
Også den liste kan ses på hjemmesiden og altid fuldstændig opdateret.
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Reklame og annoncering
Vigtigst er medlemmernes egne fortællinger og anbefalinger til familie, kolleger, venner og bekendte og
derudover hjemmesiden omtalt under afsnittet ”Information”.
Bestyrelsen annoncerer i 2022 i ”Visit Skagen”, der udkommer i et meget stort oplagstal (120.000).
Foruden papirudgaven finder du online publikationen lagt ind på vores hjemmeside.
Højengran Time Share er også at finde i den nationale turisme-database GuideDanmark, og vores profilside
kan ses på visitdenmark.dk og visitnordjylland.dk.
Vi er fortsat medlem af Turistforeningen – visitskagen.dk.
Højengran Time Share har præsenteret reklamekort, og kortene er stadig i 2022 meget aktuelle.
Hjælp med at sprede kortene (fås på generalforsamlingen, i lejlighederne og i forrummet til kontoret).
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Køb eller leje
Hvis du/I vil være sikker på ferie i Skagen, så er vi ikke i tvivl:
Bestyrelsen anbefaler kraftigt at købe frem for at leje.
Vi mærker en øget interesse for at holde ferie i Danmark, og Skagen er bare et aktivt og populært rejsemål
året rundt.
Antallet af uger der er til salg på Højengran er det laveste nogensinde. Det gælder både den private gensalgsliste og foreningens egne uger på salgslisten.
Denne sommer forsinker vi opslaget af udlejningsuger i 2023 for at skabe plads til nye ejere allerede nu.
Skynd dig – Vær hurtig og find en god favorituge!

Udlejning
Der er hvert år gode muligheder for dels at leje en ferieuge og dels som ejer at udleje sin egen ferieuge.
Vi udarbejder i Højengran Time Share en udlejningskalender, som er enkel og nem for ikke-timeshare ejere
at overskue. Kalenderen dækker et halvt år af gangen. Den ligger på hjemmesiden og opdateres løbende.
Medlemsønsker om udlejning af ledige ferieuger registreres, og alle muligheder kan straks ses. Måske
har/eller får vi en lejer til ugen, og lejeindtægten vil da fratrukket gebyr til HTS blive udbetalt til ejeren.
Der er hos os god interesse for at leje.
foreningen kan imidlertid aldrig garantere noget, så en opfordring til også selv at gøre en indsats.
Husk: Hvis du/I vil være sikker på ferie i Skagen, anbefaler bestyrelsen at købe frem for at leje.

Kalenderen i årene 2022 og 2023
De nøjagtige ankomstdatoer på ferieuger kan altid ses på foreningens hjemmeside. Periodekalenderen er
lavet frem til og med 2030, og den følger ikke alle år den ”rigtige” kalender.
Bestyrelsen gør som noget meget vigtigt opmærksom på, at timeshare-kalenderen i 2022 følger den ”rigtige” kalender.
Næste år i 2023 skal vi alle finde timeshareugen ved at sige +1 i forhold til kalenderugen.
Din timeshareuge 25 ligger altså i kalenderuge 26 - Husk det nu alle sammen!

Dansk Timeshareejer Forening – time-share.dk
Højengran Time Share er fortsat medlem af denne forening, hvis hovedformål i meget høj grad er erfaringsudveksling feriestederne imellem. Den årlige generalforsamling i DTF blev i år i starten af februar gennemført i en forlænget weekend på Bornholm (Hotel Strandslot i Allinge).
Højengran Time Share deltog ikke, og vi har heller ikke i budget 2023 afsat midler til at deltage (Sydfrankrig
i januar).
Vi har i Højengran peget på, at den årlige generalforsamling med fordel kan gennemføres som et heldagsmøde på et hotel centralt beliggende i Danmark.

Oplevelser i Skagen-området
Bestyrelse og administration arbejder for at alle ejere og gæster har gode oplevelser på Højengran og i Skagen-området i sin helhed. Vi ved, at nogle ønsker fred og ro i lejligheden, nyder traveture i naturen (plantage, klithede og strand). Andre ønsker oplevelser i ferieugen, og vi må glæde os over, at feriestedet ligger
attraktivt og perfekt til, at alle ønsker vil kunne tilgodeses året rundt.
Vi har indgået rabataftaler med Skagen Museerne, restaurant Kokkenes og Cafe Knuths.
Senest er der indgået en rabataftale med Skagen BikeRental.
Cykeludlejeren giver 10 % rabat, der fratækkes ved booking, og der er fri levering til Højengran.
Hjemmesiden har et særligt afsnit om oplevelser, som du finder under ”Skagen - Oplevelser”.
Ugeavisen SkagenOnsdag kan du finde i lejlighederne og på vores hjemmeside.
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Klitheden
Bestyrelsen har i vinter sat et arbejde i gang med at finde en løsning på beskæring af beplantningen på nabogrunden vest for Højengran.
Vi har på Højengran en meget stor interesse i at søge at bevare den oprindelige klithede. Andre steder i
Skagen-området er sådanne projekter gennemført med stor succes (Hulsig Hede, Grenen).
Arealet vest for Højengran er i privat eje, idet skellet til Statsskoven er en linje stik vest fra vores P-plads.
I skrivende stund er det ikke lykkedes at få kontakt med ejeren, men der har været kontakt til Naturstyrelsen.

Sikkerhed
Bestyrelsen prioriterer forsat sikkerhed højt.
Vores hjertestarter (fælles med Ejerforeningen) er netop nu blevet flyttet udendørs. Den nye placering er
på nordsiden af cafeen skråt overfor vores kontor og tæt ved vores parkeringsplads.
Vi har brandtæpper i alle lejligheder og 2 ildslukkere placeret i udhuset ved lejlighed 1 og 7.
Måtte der aldrig blive brug for disse ting!

Fremtidige opgaver
Bestyrelse og administration arbejder fortsat hver eneste dag året rundt på at kunne give: Det bedst tænkelige ophold til en rimelig og acceptabel pris.
Vedligeholdelsesplanlægning ude og inde, inventarfornyelser, slidskader på køkkener (hvad kan gøres og
hvornår), salg og markedsføring, fokus på sociale medier (facebook og Instagram), arbejde med ajourføring
af billedmateriale fra lejlighederne på hjemmesiden, løbende økonomiopfølgning, ajourføring af infomapperne, fortsat højt informationsniveau til medlemmer og andre interesserede – er blot nogle af kommende
arbejdsopgaver inden vi igen ses i foråret 2023.

Præsentation ifm. valg til bestyrelsen i Højengran
Bestyrelsen foreslår med henvisning til dagsordenens punkt 6 nyvalg af Per Steen Jensen, Hillerød.
Vi har givet Per mulighed for at præsentere sig:
Mit navn er Per Steen Jensen. Jeg er 66 år og kommer fra Hillerød.
Min kone og jeg har haft timeshare-lejlighed i Højengran siden 2006 (lejlighed 14 i TS-uge 20 og 40).
Jeg er tidligere lærer (23 år på Fredensborg Skole) og har siden 2002 haft mit eget forlag, PS-Forlag, som
udelukkende laver aktuelle internetbaserede undervisningsmaterialer til folkeskolen og ungdomsuddannelserne.
Gennem 16 år har vi glædet os over, at vi tog beslutning om at erhverve en lejlighed i Højengran.
En lejlighed, som vi har udnyttet optimalt gennem årene.
Jeg har altid opfattet Højengran Time Share som en yderst velfungerende og veldrevet timeshare-forening.
Hvis jeg bliver valgt, håber jeg bl.a. at kunne bidrage med gode idéer til vedligeholdelse og den løbende
indvendige fornyelse af lejlighederne, en styrkelse af Højengrans brug af de sociale medier samt naturligvis
til det generelle bestyrelsesarbejde.

Billedkonkurrence
På de seneste år generalforsamlinger har der været forslag om at udskrive en billedkonkurrence, og bestyrelsen har givet tilsagn om, at arbejde videre med emnet.
Vi vil på generalforsamlingen præsentere konkurrencen, og allerede nu henviser på til det prospekt, som vil
ligge på bordene på Munkebjerg, og som du/I allerede nu kan se på side 12.
Bestyrelsen kvitterer for forslaget, og vi kan alle håbe på fine billeder til vore lejligheder.
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Afslutning
Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer og samarbejdspartnere – og selvfølgelig administration og personale på Højengran.
På gensyn på Munkebjerg i Vejle lørdag den 11. juni 2022 kl. 12:30.

Opfordring til at afgive fuldmagt til bestyrelsen
Hvis du/I er forhindret i at deltage i generalforsamlingen og /eller at corona-situationen gør deltagelse
umulig, håber bestyrelsen, at det gennem dette materiale og øvrige udsendelser af nyhedsbreve vil være
tydeligt, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder.
Du kan i den forbindelse aktivere din stemme ved at sende en fuldmagt til bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem.
En fuldmagt til bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem kan betragtes som en tillidserklæring, og vi kan
forsikre, at fuldmagten vil blive anvendt omhyggeligt og med stor respekt i overensstemmelse med bestyrelsens synspunkter og holdninger.
Bemærk: Alle oplysninger om fuldmagter er samlet i rubrikken på side 2.
På forhånd tak for interessen og tilliden.
Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne
Carsten Kjær, fmd.

Bestyrelsens sammensætning, Kontor

post- og mail adresser

telefoner

Carsten Kjær
(bestyrelsesformand)

Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted
8700 Horsens
carstenkjaer@stofanet.dk

+45 2330 7606

Jan Rye
(kasserer og næstformand)

Bambushøjen 1
8800 Viborg
jan@sport.dk

+45 4020 8079

Tine Michelsen
(markedsføring/salg/sociale medier)

Korsørvej 50
7400 Herning
tim@mediehusenemidtjylland.dk

+45 4080 2311

Højengran Time Share
(kontoret på Højengran)
Administrator: Finn Egelund Pedersen

Flagbakkevej 28, 9990 Skagen
kontor@hojengran.dk
hojengran.dk

+45 9844 1432
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Regnskab pr. 31.12.2021
02-03-2022 - FEP/JR

Regnskab Regnskab
2020 31-12-2021
Indtægter
Kontingent
Udlejningsprovision
Udlejning egen beholdning
Salg egen beholdning
Avance ved salg af lejligheder
Ekstra rengøring mv.
Rente, udbytte, kursreguleringer
I alt
Variable omkostninger
Rengøring
Linned
El forbrug
Vand forbrug
I alt

Budget
2021

1588
36
78
10
0
10
20
1742

1599
35
59
0
110
10
48
1861

1605
30
65
6
30
10
45
1791

287
71
56
57
471

391
79
106
53
629

350
75
70
55
550

8

20
375
170
130
50
5
112
67
35
60
35
40
50
15
50
5
1219

Faste omkostninger
Fællesforeningen
Markedsføring
Personaleudgifter
Udskiftning af inventar
Indvendig vedligeholdelse
Udvendig vedligehold bygning
Vedligehold arealer
Afskrivning køkkener
Afskrivning tag
Forsikring
Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug
Administration og kontorhold
Revisor / Advokat
Møder
DTF
Generalforsamling
Tab på debitorer og inkassoomk.
I alt

398
205
17
88
2
112
67
29
62
42
53
44
13
36
2
1178

14
28
383
112
295
3
4
112
67
30
57
27
39
36
3
38
0
1248

Samlede omkostninger

1649

1877

1769

93

-16

22

566
1868
2240
2800
709

655
2084
2240
2800
714

647
2000
2240
2800
714

Resultat
Benyttede TS-uger
Antal personer
Kontingent ekskl. moms
Kontingent inkl. moms
Kontingentuger
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Budget 2023 - Forventet 2022
(t.kr.)
02-03-2022 - FEP/JR

Regnskab
2021

Budget
2021

Budget
2022

Forventet
2022

Budget
2023

1599
35
59
0
110
10
48
1861

1605
30
65
6
30
10
45
1791

1595
35
65

1619
35
30

1810
35
30

10
10
40
1755

10
10
20
1724

20
10
20
1925

391
79
106
53
629

350
75
70
55
550

350
75
60
60
545

370
85
130
55
640

370
85
150
55
660

Faste omkostninger
Fællesforeningen
Markedsføring
Personaleudgifter
Udskiftning af inventar
Indvendig vedligeholdelse
Udvendig vedligehold bygning
Vedligehold arealer
Afskrivning køkkener
Afskrivning tag
Forsikring
Ejd.skat/TV-licens/Antennelaug
Administration og kontorhold
Revisor / Advokat
Møder
DTF
Generalforsamling
Tab på debitorer og inkassoomk.
I alt

14
28
383
112
295
3
4
112
67
30
57
27
39
36
3
38
0
1248

20
375
170
130
50
5
112
67
35
60
35
40
50
15
50
5
1219

10
20
425
100
170
25
5
112
67
30
60
40
35
50
2
50
2
1203

15
10
410
75
100
25
5
112
67
35
60
35
35
50
2
55
2
1093

15
10
410
140
200
25
5
112
67
35
60
35
35
50
2
55
2
1258

Samlede omkostninger

1877

1769

1748

1733

1918

-16

22

7

-9

7

655
2084
2240
2800
714

647
2000
2240
2800
714

600
2000
2240
2800
712

600
1900
2240
2800
723

600
2000
2480
3100
730

Indtægter
Kontingent
Udlejningsprovision
Udlejning egen beholdning
Salg egen beholdning
Avance ved salg af lejligheder
Ekstra rengøring mv.
Rente, udbytte, kursreguleringer
I alt
Variable omkostninger
Rengøring
Linned
El forbrug
Vand forbrug
I alt

Resultat
Benyttede TS-uger
Antal personer
Kontingent ekskl. moms
Kontingent inkl. moms
Kontingentuger
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Billedkonkurrence
Har du et skarpt eller skævt blik for at indfange et pletskud?
Der er ingen begrænsninger, giv den gas på kreativiteten, eneste krav er at billederne skal have relevans for
Højengran Time Share.
Deltag i konkurrencen og få dit/dine billeder til at pryde væggene i lejlighederne, og vind op til 8 lækre flasker vin.
Der udvælges fire billeder, som printes på skumtryk i fire kopier. Vi får dermed 16 billeder som hænges op i
lejligheder til stor glæde og fornøjelse for ejerne.

Hvordan deltager man?
Send en mail til kontor@hojengran.dk senest 31. oktober med dine billedforslag, og skriv i
emnefeltet: Billedkonkurrence + uge/lejlighed
Max ti billeder pr. uge/lejlighed.
Billederne sendes i første omgang i en lav opløsning (ikke trykklar), så er de nemmere at håndtere digitalt.
Finn samler sammen og sender til juryen.
Vinderen eller vinderne får direkte besked, og bliver bedt om at sende billederne i højtopløselige og trykklare filer til Finn på kontoret.
Jury
På generalforsamlingen 11. juni 2022 udpeges/vælges tre ”dommere”, som sammen vil udvælge de fire
vinder billeder.
Juryen udveksler mails og aftaler nærmere hvordan de vil udvælge vinderen/vinderne.
Juryen sender vinderbillederne med tilhørende uge/lejlighed til Finn på kontor@hojengran.dk, som lægger
billederne op på hjemmesiden.

Vinderne eller vinderen
Der gives to flasker god rødvin pr. billede, dvs. at man kan vinde op til otte flasker vin i alt, hvis man er rigtig
dygtigt eller heldig.
Vinderne og et sneak peak af billederne offentliggøres på hjemmesiden inden 1. december.
Billederne kommer op at hænge i lejlighederne hurtigst muligt herefter.
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