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Brug af ferieugen

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.
Bestyrelsen står uforstående overfor den kendsgerning, at nogle ejere og gæster ikke overholder denne regel, og en følelig konsekvens kan være en manglende nøgle og en lejlighed, hvor der spares på varmen.

Udlejning

Bestyrelsen har udarbejdet en ny liste over vejledende lejepriser i 2015.
Grundet køkkenrenovering og hovedrengøring starter udlejningslisten først
lørdag den 31. januar. Prisoversigt og udlejningslisten er lagt på netsiden.

Terrassedøre

Mandag den 15. december starter arbejdet med isætning af de nye terrassedøre
i lejlighederne i underetagen samt de 2 døre i gavlene (lejlighed 8 og 16).

Køkkener

Der har i oktober været møder med håndværkere forud for arbejdet med udskiftning og installering af nye køkkener, slibning og lakering af trægulve
samt visse malerarbejder. En stram tidsplan er lagt med opstart tirsdag den 6.
januar, og derefter går det slag i slag afsluttende med hovedrengøring.

Hjemmesiden

Arbejdet med den nye hjemmeside er nu nået så langt, at den nye side er i
luften meget tæt på den 1. november. Der vil fortsat frem mod jul blive arbejdet med finpudsning af tekster, billeder mv., og bestyrelsen modtager gerne
ideer og kommentarer fra medlemmerne.

Forum

På den nye hjemmeside vil der være et afsnit kun for medlemmer. Vi har valgt
at kalde afsnittet for ”Forum”, og du skal bruge en kode for at komme ind.
Koden er frem til årsskiftet ”201428” – årstallet og vejnummeret og altså ganske let at huske.
Medlemssiden blev vedtaget på GF-2014 i maj, og hvis du er medlem, kan du
skrive i afsnittet, når blot du husker altid at skrive dit navn og mindst en af de
uger, som du ejer (lejlighed/TS-uge).
Brug bindestreg når du skriver (eksempel: Carsten Kjær-1325).

Facebook

Alle medlemmer, der er på facebook, opfordres til straks at klikke på ”synes
godt om” ved Højengran Time Share.

Inventar

Nye spisestole har nu været i brug i lejlighed 13 i flere måneder. Stolen ser
godt ud, virker let og man sidder godt, men lakeringen viser sig ikke at kunne
holde. Stellet udskiftes til hvidoliering u/b, og bestyrelsen har netop besluttet
at købe tilsvarende stole til lejlighed 9.
Vi søger for tiden efter en passende skammel til de sorte hvilestole, som vi har
i en række lejligheder.
Flere inventarkøb kan tænkes i forbindelse med den årlige gennemgang af
lejlighederne i december.

Medlemsfordele

Vi har fortsat tilbud om miniferie indenfor perioden lørdag-lørdag (op til 3
overnatninger) til 950 kr. alt inkl. Tilbuddet gælder i vintermånederne og kun i
HTS-lejlighederne. Mulighederne denne vinter er reducerede grundet håndværkere. Der er pt. 3 ledige HTS-lejligheder i julen – var det noget?

Næste bestyrelsesmøde

Søndag den 8. marts 2015 i København.

Næste nyhedsbrev

Kan læses på netsiden i begyndelsen af februar 2015.
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 22. oktober 2014.

