Nyhedsbrev maj 2018.

Referatet af den ordinære generalforsamling mandag den 30. april 2018 er nu udsendt.
På generalforsamlingen lovede formanden at undersøge, om det er et krav, at der findes fastnettelefoner i alle
lejlighederne, da vi har hotelstatus.
Det er ikke et krav.
Der er opsat en telefon i Caféen - til brug for nødopkald – for de beboere, der ikke selv medbringer
mobiltelefon. Vi har så megen tillid til beboerne, at den ikke misbruges.
Den 25. maj træder en Persondataforordning i kraft i hele EU. Den erstatter den tidligere lov om

Databeskyttelse. Vi har ingen offentligt tilgængelige lister over ejerne og gemmer ingen
personfølsomme oplysninger – CPR-nr.
Kommunikationen med ejerne foregår for det meste via e-mailadresser.
Som noget nyt giver loven nu tilladelse til, at man kan få oplyst de informationer, der gemmes om
ens egen person.
Derfor bedes ejerne kontrollere, om den adresse, der var anført på indkaldelsen til generalforsamlingen, er
korrekt. Hvis der er ændringer, så vil bogholderiet meget gerne have besked: bogholderi@raageleje-klit.dk
Bestyrelsen har desværre konstateret, at der igen, igen har været problemer med kloakpumperne, fordi
nogen har skyllet klude ud i toilettet selv om der på badeværelset højt og tydeligt står:
”Vi henstiller til, at der ikke smides klude o.l. i toilettet da vi har egen pumpestation, hvor disse genstande
standser pumperne, med store omkostninger til følge”.
Og det omfatter også vådservietter. Brugte vådservietter skal i skraldespanden. Et toilet er ikke en
udvidet skraldespand.
På alle badeværelserne er der en ”Lady” –pose til bind og en pedalspand til bleer, vådservietter og
vatrondeller. Det kan 99,9 % af vores beboere heldigvis finde ud af bruge.
Til orientering holder Rågeleje Klit medlemsmødet for medlemmerne i Dansk Timeshareejer Forening i
2019. Det bliver i timeshareuge 1, der starter 5. januar 2019. Ejerforeningen råder selv over 11 lejligheder i
den uge, men det er muligt, man får brug for at leje nogen af ejernes lejligheder.
En opfordring:
Husk at checke timesharekalenderen og giv venligst Receptionen besked senest onsdag inden ugen starter.
Vi håber på en god sommer.
Bestyrelsen

