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Godt nytår

I facebook-afsnittet på hjemmesiden har vi allerede lige før årsskiftet ønsket
alle medlemmer og samarbejdspartnere godt nytår.

Nye terrassedøre

Som planlagt – og på 5 raske arbejdsdage lige inden jul – fik lejlighederne i
underetagen nye terrassedøre (fabrikat Velfac), og det samme er tilfældet i
gavlene (lejlighed 8 og 16). Arbejdet forløb helt uden vanskeligheder.

Nye køkkener

En stram tidsplan har over 13 effektive og gode arbejdsdage i januar givet os
nye køkkener i de resterende 13 lejligheder, og desuden har trægulvene på 1.
fået en gang afslibning og mat lak, ligesom der er blevet malet i forbindelse
med de nye køkkener. Mest omfattende malerarbejder er gennemført i nr. 3 og
5 (hele stuen) og nr. 6 (stuen og soveværelset mod vest).
Ved gennemgangen og afleveringen kunne der konstateres tilfredshed og glæde over et flot resultat.
En enkelt ejer kom som den første til lejlighed 9 den 24.1. De resterende lejligheder tages i brug lørdag den 31.1., og så går det igen slag i slag.

Inventar

I forbindelse med gennemgangen af samtlige lejligheder lige før jul er der sat
nye spiseborde i ordre til lejlighed 6 og 7. Desuden bliver de meget store sofaborde i lejlighed 2 og 6 erstattet af mindre og lettere borde, som matcher spisebordene i samme lejligheder.

Hjemmesiden

Den nye hjemmeside blev åbnet lige før den 1. november, og den er blevet
godt modtaget. Det er aftalt, at søge at bygge afsnittet med ”Lejligheder” op
på en anden og bedre måde, og det arbejder vi med.

Facebook

Facebook-afsnittet er i høj grad brugt til at informere om arbejdet med de nye
køkkener, og vi lægger også fra tid til anden billeder ind (f.eks. da stormen
”Egon” kom forbi). Interessen for facebook-siden er stigende.

Kalenderen

Kan fortsat ses på hjemmesiden, men nu i et selvstændigt afsnit under ”Køb
og salg”. Klik på ”Køb og salg” og ”Kalender” bliver synlig.

Generalforsamling

Lørdag den 9. maj 2015 på Hotel Munkebjerg i Vejle (start kl. 12:30).
Eventuelle forslag fra medlemmer skal jf. vedtægterne være indleveret senest
den 1.3. Det skriftlige materiale postes til alle medlemmer den 15.4.

Regnskab 2014

Foreningens årsrapport 2014 er under udarbejdelse og revision.
Også i år forventer vi, at kunne præsentere et overordentligt godt resultat.

DTF

Dansk Timeshareejer Forening har årsmøde og generalforsamling på Østersø
Færgegaard i Kalvehave i dagene 1. – 3. februar 2015.
På møderne repræsenteres Højengran af Finn, Hans og Carsten.
DTF har også fået ny hjemmeside – se den på time-share.dk

Ankomst

Ankomst til Højengran skal altid – og uden undtagelse – anmeldes på forhånd,
og vi vil gerne have, at det sker skriftligt og allerbedst på netsiden under rubrikken ”Ankomst”.
Vi vil gerne have oplysningerne senest 1 uge før, og kontoret vil også gerne
have information, hvis en ferielejlighed står ubenyttet.

Næste bestyrelsesmøde

Søndag den 8. marts 2015 i København.

Næste nyhedsbrev

Udgivelsesdatoen meddeles i forbindelse med generalforsamlingen i maj.
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 25. januar 2015.

