Højengran Time Share – Nyhedsbrev i februar 2020

Bestyrelsen

har været på Højengran i den sidste uge af januar og ind i februar (gennemgang
af lejligheder og arealer, møder med administrator, revisor, bank og andre samarbejdspartnere).
Bestyrelsen har igen møde den 28. februar i Asserbo.

Generalforsamling

Lørdag den 2. maj 2020 på Munkebjerg Hotel i Vejle (starttid 12:30).
Det samlede materiale opsættes jf. vedtægterne på hjemmesiden, og det vil kunne ses og hentes der i løbet af den første uge af april. Opsætningen varsles under
”NYT”, i opdateringsrubrikken på forsiden og desuden får følgere på facebook
besked på facebooksiden.

Vedligehold ude

I forsommeren er det i år facaden mod øst, der står for tur til en kærlig behandling (afrensning udlusning af svage steder samt afsluttende malerarbejde).

Vedligehold inde

Udskiftning af hvilestole er påbegyndt. Her og nu er der kommet nye stole i lejlighed 7+8+12, og flere stole er i ordre til lejlighed 11+15+16.
Nye tæpper lægges på trapper og i soveværelser i lejlighederne 7-16.
Arbejdet med tæpper er netop bestilt, og det udføres i januar 2021.

Nye havemøbler

blev i juli 2019 indkøbt til lejlighederne 1+2+3 - erfaringer siden da er indhøstet.
Nye havemøbler til de resterende lejligheder i underetagen er netop sat i ordre.

Regnskab 2019

er færdigrevideret og underskrevet af bestyrelsen.
Der er endnu engang tale om et fint resultat, og der er sorte tal på bundlinjen.

Budget 2021

Bestyrelsen arbejder nu med de nye budgettal for 2021, og tallene skal som vanlig præsenteres i generalforsamlingsmaterialet. Vi lægger på forhånd op til, at
kontingentet kan fastholdes på de kendte 2.800 kr. pr. uge inkl. moms.

Ny salgsliste

Foreningens ikke-solgte uger præsenteres nu på en samlet liste, og den nye salgsliste, der dækker hele året, kan ses på hjemmesiden.
Gensalgslisten indeholder fortsat ferieuger, der er i privateje, og der er mange
attraktive tilbud også på denne liste.

Rabataftaler

Husk vore rabataftaler med Skagen Kunstmuseer og restaurant Kokkenes.

Akvareller

Bestyrelsen har købt 16 fine akvareller til udsmykning i lejlighederne.
Kunstneren hedder Anne Theander, der under et ophold på Højengran i den sidste uge af oktober, lavede research overalt i Skagen. Der er kommet et fint resultat ud af arbejdet, og vi glæder os til at kunne præsentere billederne i lejlighederne senere på foråret.

Kalenderen 2020

Kalenderen for Højengran er igen i 2020 forskudt med +1 i forhold til den ”rigtige” kalender. Timeshareuge 25 ligger således i kalenderuge 26 osv. Notér dette!

Kalenderen 2021

Noter i egen interesse allerede nu, at ugerne i 2021 og 2022 er sammenfaldende
med den ”rigtige” kalender. Her ligger timeshareuge 25 præcis i kalenderuge 25.

Ankomstmodulet

Ankomst til ferieugen skal ALTID forhåndsmeldes, og det sker nemmest og bedst
i modulet på hjemmesiden.

Ankomsttidspunktet

Det indskærpes, at indflytning kan ske FRA kl. 15:00 om lørdagen – og IKKE før!
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 12. februar 2020.

