Højengran Time Share – Nyhedsbrev i marts 2021

Generalforsamling

Lørdag den 26. juni 2021 på Munkebjerg Hotel i Vejle (starttid 12:30).
For 2. år i træk har det desværre været nødvendigt, at udskyde generalforsamlingen og finde en ny dato inden udgangen af juni måned.
Corona-situationen og den langsomme genåbning af Danmark umuliggør en fornuftig planlægning af og afvikling på den oprindelige dato i begyndelsen af maj.
Bestyrelsen håber, at restriktionerne i slutningen af juni vil muliggøre, at vi har
plads til alle eller i alt fald et større antal interesserede medlemmer.

Indkaldelsen

Det samlede generalforsamlingsmateriale (indkaldelse, beretning, årsregnskab
2020, økonomisider) opsættes jf. vedtægterne udelukkende på hjemmesiden, og
materialet vil kunne ses og hentes der senest tirsdag den 1. juni.
I materialet vil det tydeligt fremgå, hvordan man tilmelder sig, eller hvordan man
deltager på afstand med fuldmagt.
Opsætningen varsles under ”NYT”, i opdateringsrubrikken på forsiden, og desuden får facebookfølgere besked på foreningens facebookside.

Bestyrelsen

er generet af, at det desværre af sikkerhedsmæssige grunde ikke lod sig gøre at
mødes fysisk på Højengran lige før jul og ej heller i januar.
Vi regner med, at det igen vil være muligt at mødes syd for Limfjorden i dagene
omkring eller lige efter påske og med deltagelse af vores administrator.

Økonomi

Bestyrelsen har i begyndelsen af marts modtaget et udkast til regnskab 2020, og
vi glæder os til at præsentere et regnskab med et flot positivt resultat.

Ny periodekalender

Bestyrelsen har udarbejdet en ny periodekalender, og den viser nu ankomstdagene frem til og med 2030. Kalenderen kan ses på hjemmesiden.

Annoncering

Efter nogle års pause er vi igen med i Skagen Guiden 2021, som udkom i februar.
Hele guiden kan ses på hjemmesiden.
Netop nu er publikationen ”Lidt om Gl. Skagen” under produktion, og også her er
vi med. Publikationen præsenteres på hjemmesiden, så snart den udkommer.

Udlejning

Den store interesse for ferie i Danmark kan ses på vores udlejning af ferieuger.
Der er frem til efterårsferien i oktober for øjeblikket kun 11 ferieuger tilbage på
udlejekalenderen, så det bliver nogle travle og velbesøgte måneder.

Køb af ferieuger

Bestyrelsen anbefaler i situationen kraftigt køb frem for leje, hvis man fremover
ønsker at være sikker på ophold på Højengran og i det populære Skagen.

Sengelinned

Vær meget nøjagtig ved anmeldelse af antal personer i lejligheden. Vi kan aldrig
og slet ikke i den nuværende sundhedssituation have ekstra linned og håndklæder liggende i lejlighederne. Er der anmeldt for mange personer, vil der være tale
om uansvarlighed og spild (hygiejne, miljø, sikkerhed og økonomi).

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.
Advarsel: Det er skrækkeligt at tage fejl og komme 1 uge for sent til egen uge!

Ankomstmodulet

Ankomst til ferieugen skal ALTID forhåndsmeldes skriftligt og senest 1 uge før, og
det sker nemmest og bedst i modulet på hjemmesiden subsidiært i mail.

Ankomsttidspunktet

Det indskærpes, at indflytning kan ske FRA kl. 15:00 om lørdagen – og IKKE før!
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 10. marts 2021.

