Nyhedsbrev til ejerne med opkrævning for oktober kvartal 2013.

Kære medejere.
I år kan vi da ikke klage over sommeren. Vi har haft en god udlejning og det plejer at udløse mange
reservationer til det efterfølgende år.
Så vedlagt følger timesharekalender og den anmodning om at vi skal forsøge at udleje din/jeres uge/uger.
Du/I kan altid kontakte Receptionen og høre om din/jeres uge er udlejet. Måske vil du/I så i stedet selv
benytte ugen.
Receptionen vil sætte stor pris på, at man kontakter dem senest onsdag inden ens uge starter og meddeler, om
man kommer. De må mange gange sige nej til en udlejningsforespørgsel, fordi de ikke ved, om ejeren selv
vil benytte ugen.
Der er ikke ændret i udlejningspriserne bortset fra, at uge 51 og 52 ikke længere er placeret under højsæson,
men er flyttet til lavsæson.
Receptionen har fået mange afslag på udlejning til den høje pris, derfor har bestyrelsen besluttet at ændre
placeringen for disse to uger. Vi håber på den måde, at flere vil leje sig ind i uge 51 og 52.
Formanden har kun fået 4 henvendelser på opfordringen om til at bedømme sovesofa, stol og sofaborde i lejl.
C 4. De ejere, der har henvendt sig, synes ikke om det, så bestyrelsen kunne godt bruge nogle positive
tilbagemeldinger.
Mobilmasten er blevet lovet opsat i september måned. Denne gang håber vi så, TDC holder det.
Det har været godt malevejr, så Ditlev Sørensen har haft travlt med penslen. Murværk og træværk i
gårdhaverne er malet.
Havemøblerne i solgården er højtryksspulet og oliebehandlet. Senere følger alle havemøblerne i de enkelte
gårdhaver.
Syrenbuskene og hybenroserne ved kontoret er skåret ned. Ditlev Sørensen regner med fremover at kunne
holde beplantningen nede med en buskrydder.
Senere følger turen til beplantningen i klitten på den anden side Strandvejen.
Takket være Ditlev Sørensens økonomiske sans, er det lykkedes at få penge til renovering af køkkenerne i
lejl. C 4 og C 5. Det vil foregå i ugerne 46, 47 og 48.
Jf. de nye vedtægter – vedtaget hhv. 13. maj og 9. juni 2013 § 6.6. – skal bestyrelsen meddele ændrede
opkrævningsmetoder senest i slutningen af et kalenderår, med henblik på ikrafttræden i det næstfølgende
kalenderår.
Vi varsler derfor hermed, at fra 1. januar 2015 vil administrationsbidragene blive opkrævet via elektronisk
medie.
Vi vender senere tilbage med måden, det vil blive gjort på.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.

