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Kære Strandslot-delejere,
Når I næste gang kommer til Strandslot, kan I komme til en lejlighed, hvor
sengen er redt.
Bestyrelsen har besluttet, at den service, vi har været vant til i ”gamle dage”,
skal genindføres fra sæsonstart 2020.
Der er imidlertid to betingelser: I skal være rare at meddele kontoret, i så
god tid som muligt, om I kommer, og hvor mange I kommer til jeres lejlighed,
hvis I ønsker at finde opredte senge.
Og I bedes tage sengetøjet af og lægge det på gulvet, når I tager hjem. Det er
en forudsætning for den pris vi har fået fra ISS.
Det er der en god grund til: Som tidligere er sengeredning et arbejde, der
udføres af ISS, og det betaler vi for. Derfor reder vi ikke op, hvis vi ikke på
forhånd ved, om lejligheden skal bruges, og af hvor mange. Så husk at sende
en mail eller en sms til kontoret mindst 10 dage i forvejen.
Der vil være sengetøj, hvis man kommer ”uanmeldt” - men så må man selv
rede seng.
Tilmeld jer til generalforsamlingen fredag den 24. april kl. 1900
En anden nyhed er, at vi fra i år venligst beder jer om at tilmelde jer til
generalforsamlingen. I de foregående år har der været en del uro ved starten
på generalforsamlingen, fordi der ikke har været stole/pladser nok fra
begyndelsen. Det vil vi gerne undgå i år. Desuden letter det både vores og
hotellets planlægning, hvis vi har overblik over deltagerantallet.
Så tilmeld jer gerne så tidligt som muligt til kassereren, Helge Mogensen, på
mail heeringmogensen@gmail.com Angiv venligst lejlighedsnummer og
ugenr. på jeres tidligste uge.
Indkaldelse og de tilhørende materialer vil blive udsendt pr. mail i slutningen
af marts. Har du ikke allerede oplyst os om din mailadresse, bedes du venligst
oplyse den til vores kasserer - se hans adresse ovenfor.
Med venlig hilsen
Ejerforeningens bestyrelse

