HOTEL SKAGENKLIT A/S
2020 orientering fra Skagenklit.
Et anderledes og lærerigt år er gået på hæld.
Corona pandemien lærte os at navigere rundt i nye perspektiver, så som øget samfundssind,
omstillingsparathed, smittetal og af-spritning i lange baner.
Skagenklit har i perioder gennem året haft halvt belagt og andre perioder fuldt belagt – Gæster og personale
har navigeret rundt i ekstraordinær rengøring og kunsten i at holde afstand. – Nogle, mere seriøse end andre.
Vi fik ekstraordinært travlt under sommeren med Corona med udlejning af ledige lejligheder og gensalg af
Skagenklit aktier – Dette ser ud til at fortsætte ind i 2021. #ferieidanmark.
Vi ansatte ny medarbejder i april 2020, ejendomsservicetekniker Henrik Larsen på fuld tid. Henrik er
kommet godt i gang og trives med sine kollegaer (Oldfruen Hella, Rengøringspigerne og Adm.chef Lotte)
og de mange nye arbejdsområder på Skagenklit.
Vi vedligeholder løbende Skagenklit og pt. er der indhentet tilbud og ideer til renovering af pool området.
Dugen i pool lever på lånt tid – og det vil uden tvivl være billigst, at udskifte den, inden den brister og laver
større skade på fundament mm.
I lukkeugerne december 2020/januar 2021 har indsatsen været koncentreret omkring udskiftning af emhætter
i alle lejligheder, maling af lejligheder, montering af nye gardiner og TV, gennemgang af service i alle
lejligheder samt øvrige småreparationer.
Vi sender kontingent opkrævninger og spørgeskema som alm. Post – og øvrig korrespondance pr. mail.
Medio december 2020 måtte vi desværre sige farvel til et mangeårigt medlem i Skagenklits bestyrelse,
Michaël Svejgaard, der sov stille ind med sin familie ved sin side. Æret være Michaël Svejgaards minde.
Skagenklit er aktiv med såvel instagram og Facebook side - Skagenklit A/S - med henvisninger til nyt fra
stedet og med links til vores hjemmeside for kontakt - Dog med den tilføjelse, at der igennem Corona
pandemien, med restriktioner og anvisninger om, at folk generelt bør blive hjemme, IKKE har været så stort
fokus på markedsføringen via disse medier!
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