
      

Nyhedsbrev marts 2021. 

COVID 19 

2020 blev et anderledes år, pga. COVID-19.  Det medførte mange restriktioner efter nedlukningen i 

marts. Medio december 2020 blev Danmark nedlukket igen med nye restriktioner. 

Rågeleje Klit har ikke i 2020 -2021 været lukket ned på grund af COVID 19, da vi har selvstændige 

lejligheder, hvor det er muligt at holde afstand til naboer. Vi har tillige indført ekstra rengøring og 

opsat sprit i alle lejligheder for at minimere smittefaren. 

Der har været en fin udlejning og aktivitet i 2020 især over sommeren og samlet er økonomien i 

Rågeleje Klit ikke påvirket af COVID 19.  

 

Varmepumper og øvrige forbedringer i 2020 

Bestyrelsen har løbende fokus på, at Rågeleje Klit drives  økonomisk effektivt samtidig med at 

feriecentret undergår den nødvendige vedligeholdelse og investeringer holdes indenfor 

budgetrammen. 

I 2020 har der været særlig fokus på energiforbrug og der blev opsat varmepumpe i receptionen og 

morgenmadsrestauranten i starten af året og senere i 2020 i lejlighederne B7/C7 og A6. Dette har 

sammen med andre tiltag bevirket en samlet besparelse på elektricitet på 30 % i forhold til 2019. 

Af større investeringer i 2020 kan nævnes: 

• Udskiftning af havemøbler i A og B lejlighederne 

• Nye spiseborde og stole, samt sofaborde i B lejlighederne 

Herudover er hjemmesiden blevet opdateret i 2020. Prøv at gå på opdagelse på hjemmesiden. Se 

for eksempel under ”OM FORENINGEN” her finder I vores Facebook ”Intern bytteordning 

Feriecenter Rågeleje Klit” for Jer som er tilmeldt denne gruppe 

 

Generalforsamling  

Der planlægges afholdt generalforsamling den 31.maj 2021 kl. 19.30 i FrederiksborgCenteret 

Hillerød , Milnersvej 39, 3400 Hillerød . Dette afhænger imidlertid COVID 19 situationen om vi kan 

få lov til at afholde generalforsamlingen. Så reserverer allerede nu datoen. 

 

E-mail til kontoret/receptionen 

Der er stadig omkring 50. ejere, som ikke har tilmeldt sig digitalt. Bestyrelsen henstiller til at alle 

giver deres e-mail til kontoret/receptionen. Det vil bringe omkostningerne med ud printning, 

pakning og den dyre porto ned. 

 

 

 



 

 

Timeshare kalender og melde ind 

Husk at se på timeshare kalenderen på hjemmesiden. Find det uge nr. som I har købt, under årstal 

kan I se dato for ankomst. Timeshare kalenderen følger den normale kalender i både 2021 og 

2022.  

Endvidere er det vigtigt at give receptionen besked om ankomst onsdag i ugen inden ankomst, så 

vi kan nå at redde ferien, hvis I har set forkert på kalenderen. 

 

Tilbud på ejerforeningens egne lejlighedsuger i perioden 1 - 17 og 40 - 52 

Vi fortsætter vores tilbud fra 2020 i hele 2021 med et prøveophold for 4 personer til kr. 2.000, hvis I 

kender nogen som vil prøve, hvor skønt det er i Rågeleje og omegn også uden for højsæsonen. 

Ved køb indenfor 14 dage efterfølgende, refunderer vi de 2.000 kr., samt ejerforeningen i Rågeleje 

Klit betaler 1/2 skødesalær. 

 

 

MVH 

Bestyrelsen Rågeleje Klit. 


