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Skagenklit A/S

Generalforsamling afholdes 19. juni
Folketinget har som forventet netop vedtaget, at virksomheders indsendelse af årsrapport kan udskydes med
en måned. Det betyder for os, at vi kan fastholde den tidligere varsling om udsættelse, så vi afholder
generalforsamling i Skagenklit A/S lørdag 19. juni 2021 kl. 14.00 på Munkebjerg Hotel.
Det betyder også, at vi ikke vil være begrænset af antal deltagere. Dog vil der fortsat være afstandskrav og
andre restriktioner, som hotellet vil medvirke til at tage vare på. Myndighederne stiller også krav om, at man
viser gyldigt Coronapas ved indgangen. Den formelle indkaldelse til generalforsamling udsendes inden
længe i henhold til bestemmelserne i vores vedtægter. Vi ser frem til, at mange vil møde op!

Renovering af swimming-pool
I forbindelse med renovering af pool-området har vi beklageligvis afdækket en skjult rørskade. Nogle helt
nødvendige komponenter til udbedring af denne skade er uheldigvis i restordre. Det betyder desværre, at vi
må acceptere en udskydelse af vandpåfyldning, til vi modtager de komponenter, som kan sikre, at
installationen lever op til kvalitetskravene. Der arbejdes på sagen og vi skriver igen, så snart vi har et mere
sikkert skøn på dato for færdiggørelsen.

Husk, ingen kalenderforskydning i 2021 og 2022
På Skagenklit følger vi kalenderen for RCI og det gør, at vi i nogle år har en forskydning på en uge. Men det
har vi ikke i år og næste år - bortset fra ankomstlørdagen, der jo ligger i den foregående uge. Det system er
kendt for langt de fleste og fremgår også af det udsendte spørgeskema og af faktura, der fremsendes 4 mdr.
før brugsret. Det er altså den enkelte brugers ansvar at sikre sig, at man ankommer til den rigtige uge.
Alligevel har vi undertiden gæster, som ankommer til den forkerte uge. Det er naturligvis en skuffende og
irriterende oplevelse for gæsterne - men administrationen er sagesløs. Det skete igen for nylig, hvor det dog
lykkedes personalet en sen lørdag aften at skaffe en ledig lejlighed på et nabohotel, da Skagenklit var fuldt
booket. Vær derfor opmærksom på ankomstdagen!

Inventarliste for hver lejlighed
Fra 1. januar i år har vi forsynet velkomstmapperne med en inventarliste. Så kan brugerne se, hvad der bør
være af bestik, tallerkener, glas, fade, skåle m.v. i lejligheden. Hygger man sig sammen i lejlighederne og
medbringer egne drikkeglas, så bliver det også nemmere at sætte på plads igen, når man ved hvad, der skal
være ;-)
Er der mangler i forhold til inventarlisten, bedes det meddelt personalet eller ved at påføre mangler på den
gule seddel. Vi håber, at dette initiativ kan bidrage til et endnu bedre ophold på Skagenklit.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

