Nyhedsbrev
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Bestyrelsen

har medio september haft heldagsmøde i København med en fyldig dagsorden.
Bestyrelsen er på Højengran i den 1. uge af december, og der vil være besigtigelse af lejligheder, bygning og arealer, møder med administrator og leverandører samt en række arbejdsmøder i bestyrelsen.

Generalforsamling

Lørdag den 7. april 2018 på Munkebjerg Hotel i Vejle (starttid 12:30).
Medlemmer har efterspurgt muligheden for overnatning ifm. GF-dagen.
Interesserede kan allerede nu reservere værelse og således lave en weekend ud
af det. Birgitte Våben (hotelchef) har givet særpris på enkelt- og dobbeltværelser med morgenmad (850/1.050).

Vedligeholdelse

Nye P-afgrænsninger i lommerne syd for servicekontoret har højnet helhedsindtrykket, og der er tale om et fællesprojekt med vore naboer.
Efter afslutningen af tagrenoveringen på bygning syd er der i sommer gennemført omfattende malerarbejder efter afrensning på gavle, østfacader på 1.
sal og terrassegulve mod vest. Affaldsgård nord har også fået den store tur.

Nyanskaffelser

Nye sovesofaer har siden juni været i brug i lejlighederne 8+11+12+13. Der er
gode tilbagemeldinger fra ejere og gæster, og bestyrelse og administration har
stoffet på sofaerne under observation, inden yderligere køb besluttes.
Væsentlige nyindkøb kræver ændringer i billedudbuddet på hjemmesiden.
Foreløbig er den nye sofa vist på nye billeder under lejlighed 13.
De nye sofaer kræver nye sideborde, og den udfordring er ligeledes løst.
En ny og robust standerlampe afprøves (lejlighed 13).
Et hovedtema på bestyrelsens møder på Højengran i december er prioriteringer af kommende nyanskaffelser (inventar) og indvendig vedligehold.

DAB+

Bestyrelse og administration er opmærksom på, at man efter 1. oktober kun
kan aflytte radiokanaler (nogle få) på FM-båndet.
Aflytning på DAB kræver nye modtagere, og vi arbejder på sagen.

Gratis Wi-Fi

Som bekendt startede denne service i begyndelsen af juni, og ordningen er
blevet overordentlig godt modtaget af såvel ejere, gæster og lejere.
Ordningen fungerer rigtig godt og er ved 1. gangs brug beskrevet i infomappen i den enkelte lejlighed.

Vinterophold

Medlemmer kan også denne vinter i december og januar bo op til 3 overnatninger lørdag-lørdag i ledige HTS-uger. Prisen er fortsat 950 kr. alt inkl.

Drone-billede

Højengran Time Share kan nu ses fra luften (se Forsiden af hjemmesiden!).

Periodekalenderen

er nu forlænget til og med 2026, og den er let at finde på hjemmesiden.

Udlejningspriser

En ny vejledende prisliste for 2018 er lagt ind på hjemmesiden.

DTF

De årlige møder i Dansk Timeshareejer Forening (DTF) gennemføres i år
medio januar i Sydfrankrig (Vacances Vaugrenier, Nice).
Som noget nyt har DTF en stand på feriemessen i Herning i dagene 23. – 25.
februar 2018.
Du/I kan således møde Højengran og andre feriesteder på stand 2530 i Hal C.

Kalenderen i 2018

Kalenderen for Højengran er igen forskudt med +1 i forhold til den ”rigtige”
kalender. Timeshareuge 25 ligger således i kalenderuge 26 osv. Notér dette!

Næste nyhedsbrev

Forventes ultimo januar 2018.
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 22. oktober 2017.

