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7. september 2015

Kære Ejere
Nu er det tid for at vi skal have at vide, om vi skal forsøge at leje din/jeres timeshareuge/r ud i 2016.
På hjemmesiden finder man den formular, receptionen skal have med oplysning om RK nr. den/de
timeshareuger, man ønsker, vi skal forsøge at udleje på ugebasis eller enkelte dage. Husk at anføre emailadresse og bankoplysninger til brug for afregning af lejeindtægt.
Priserne på udlejning i 2016 er ikke ændret. De er magen til dem i 2015.
Timesharekalender for 2016 findes på hjemmesiden.
Ang. opkrævning af administrationsbidraget: Ejerforeningens vedtægter § 6.6. er fra og med 9. juni 2013
ændret således: ”Administrationsbidraget opkræves med den elektroniske teknologi, der til enhver tid er den
mest hensigtsmæssige. Det er bestyrelsen, der tager stilling til, hvilken teknologi der vil være mest
hensigtsmæssig.” Bestyrelsen har 1. januar 2014 varslet, at opkrævningerne fra 1. januar 2015 vil foregå via
e-mail.
Så husk at tjekke jeres e-mail jævnligt. Det er kun de ejere, der har meddelt os, at de ingen PC har, der får
tilsendt opkrævningerne med posten.
En praktisk oplysning: bogholder Frederik Sandgrav træffes kun mandag mellem 10 – 12 på tlf. 48 71 44 97
Vi har haft en god udlejning i år. Mange havde booket sig ind i 2014 og de kom,selv om solen og varmen
lod vente på sig.
Ditlev Sørensen er i gang med at renovere badeværelserne i A-lejl.
Der er kommet skridsikring på alle udvendige trapper. Gelænder ned til alle gårdene.
Til november begynder renovering af køkkenerne i B-lejl.
Og så skal vi have udskiftet beslagene på alle døre mod vandet i A- og C-lejlighederne. Så glæd jer, det vil
ikke trække ind ad dørene til vinter. Det vil blive gjort løbende, så måske kommer der en håndværker på
besøg i jeres uge, men I vil blive orienteret. Vi har jo stor succes med vores tilbud til Ældre Sagen, så der er
ikke sammenhængende ledige uger at disponere over.
Bestyrelsen

