Højengran Time Share – Nyhedsbrev i november 2021

Ny hjemmeside

Bestyrelsen har i de seneste måneder arbejdet på at lave en ny hjemmeside.
Vi planlægger at kunne præsentere resultatet omkring 1. december.
Der er tale om et mere tidssvarende design, hvor vi fortsat satser på god brugervenlighed og enkelthed.
Tine Michelsen har været tovholder på opgaven, og firmaet Advicer har stået for
opsætning og overførsel af materiale fra den gamle hjemmeside.
Det er fortsat planen at hjemmesiden styres af os selv (Flemming Iskov –web og
Finn Egelund Pedersen-administrator).

MedlemsForum

Bestyrelsen har besluttet ikke at overføre MedlemsForum til den nye hjemmeside. Brugen af Forum har været meget begrænset, og mange medlemmer bruger i højere grad Højengrans facebook-side.

Bestyrelsen

har siden generalforsamlingen i juni haft møde på Rold Stor Kro (august) og i
Herning (oktober).
Der er planlagt heldagsmøde lørdag den 18. december på Højengran.

Salg af ferieuger

I marts og ifm generalforsamlingen anbefalede vi køb frem for leje, hvis man
fremover ønsker at være sikker på ophold på Højengran i det populære Skagen.
Vi har siden juni solgt 11 af foreningens uger - heraf 10 uger alene i lejlighed 10.
Til salg dags dato: 50 private uger og 61 foreningsuger.

Udleje

Der er lavet udlejekalendere for 2022, og de første aftaler om leje er indgået.
Bestyrelsen forventer stor interesse for ferie i Skagen også i de kommende år.
Vi er klar til at byde velkommen.

Vedligeholdelse

Der ventes stor aktivitet af håndværkere i ugen før juleugen og igen efter nytår.
3 lejligheder (8+9+10) får nye egetræsgulve i stue og gang. Vi lægger ekstra lydisolering under gulvene. I lejlighed 10 bliver bad/toilet moderniseret til den standard, som ses i de øvrige lejligheder. Lejlighed 3 bliver malet overalt.
God økonomi (de mange salg) har givet os større muligheder i december.
I januar regner vi med at fortsætte gulvprojektet i yderligere 2 lejligheder.

Generalforsamling

Tid og sted er fastsat til lørdag den 11. juni, og stedet er for 25. gang Hotel Munkebjerg i Vejle. Regn med en starttid tæt på middag og sæt kryds i kalenderen.
Materiale og indkaldelsen kan ses på hjemmesiden i starten af uge 20.

Cykeludlejning

Der er lavet aftale med en lokal cykelhandler – kontakt vores kontor!

Hovedrengøring

Den årlige og grundige hovedrengøring af alle lejligheder er netop startet, og vi
vil være i mål med denne vigtige opgave midt i januar.

Flagbakkevej

Der er nu asfalt på stien langs Flagbakkevej – en super god forbedring!

Kalenderen

Noter i egen interesse, at ugerne også i 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.
Vær meget nøjagtig ved anmeldelse af antal personer i lejligheden.

Ankomsttidspunktet

Det indskærpes, at indflytning kan ske FRA kl. 15:00 om lørdagen – og IKKE før!
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet 17. november 2021.

