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Bestyrelsens beretning 2018 
 
Velkommen til alle jer der er kommet her i dag – vi er glade for at se så mange – tak for det. 
 
2017 har igen været et godt år for vores forening. I bestyrelsen har vi igen i år haft et rigtigt godt 
samarbejde, som er præget af stor gensidig tillid. Efter generalforsamlingen i maj 2017 
konstituerede vi os, og jeg var så heldig at blive valgt som formand – et hverv som jeg har gjort mit 
bedste for at fylde ud. Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder og derudover deltaget i en række 
møder med samarbejdspartnere. 
 
Det er dejligt at konstatere, at så mange af jer grundejere følger med i hvordan det går i området 
og hjælper os med at give besked når der er noget der ikke fungerer eller noget, der trænger til at 
blive ordnet eller repareret. I er rigtig flinke til at skrive til os i Bestyrelsen og det er en stor hjælp 
for os. De fleste af de henvendelser vi får er meget positive og med konstruktive forslag. Det at 
sidde med i bestyrelsen i en forening som vores er helt på frivillig basis og derfor er det begrænset 
hvor meget tid vi hver især kan bruge i området, så vi er meget glade for jeres henvendelser. Vi 
gør alt hvad der står i vores magt for at svare alle. 
 
Cafe og butik i Centerområdet har i det forløbne år været flittigt besøgt af både grundejere og 
gæster og vi kan med glæde konstatere, at der igen i år har været fremgang i omsætningen. 
Desværre har vores forpagter set sig nødsaget til at opsige forpagtningsaftalen og vi skal derfor i 
gang med at se os om efter en ny forpagter. Det er en opgave, som bestyrelsen vil kaste sig over 
efter sommerferien.  
 
På linje med tidligere år har der været arrangeret en række aktiviteter i ferie- og højsæson og det 
har været til stor fornøjelse for både grundejere og gæster. Det er naturligvis noget vi vil fortsætte 
med at arrangere i det kommende år. Hvis I har ideer og forslag til aktiviteter er I altid velkomne til 
at kontakte en af os. 
 
I løbet af året har jeg deltaget i en række møder med kolleger fra kommunens øvrige 
grundejerforeninger. På møderne har vi drøftet den forestående ajourføring af kommunens 
turismestrategi. Vi var blevet opmærksomme på at man ikke havde tænkt sommerhusejerne ind i 
arbejdet, men alene haft fokus på udlejningsbureauerne og erhvervslivet. Vi har derfor dannet et 
forhandlingsudvalg som repræsenterer alle grundejerforeninger og vi har inviteret os selv til et 
møde med borgmesteren og kommunaldirektøren med henblik på at blive inddraget i processen. 
Det blev meget positivt modtaget, og vi ser frem til at deltage. 
 
Efteråret 2017 endte med at blive et af de vådeste i mands minde, og det gik bestemt ikke 
sporløst over Jegum Ferieland. Vi måtte konstatere, at vi fortsat har problemer med 
overfladevand selvom vi henover året har udbedret en del af de dræn, som har været defekte. Vi 
arbejder løbende på opgaven. 
 
Vores drænansvarlige Steffen Clemensen vil fremadrettet have en plads i det fælles vandudvalg 
der er dannet mellem grundejerforeningerne i kommunen. I vandudvalget deler vi erfaringer med 



 

 

 

 

Side 2 af 2. 

de øvrige foreninger ligesom udvalget er i dialog med kommunen om udfordringer og løsninger på 
vandudfordringerne. 
 
Til slut vil jeg endnu engang takke jer grundejere for gode og konstruktive henvendelser henover 
året og jeg håber det må fortsætte fremadrettet. Jeg vil bede jer have respekt for at vi i 
bestyrelsen løser opgaven så godt vi formår med de midler vi har til rådighed. 
 
Tak til mine dygtige, engagerede og flittige bestyrelseskolleger – jeg sætter stor pris på jeres 
indsats og glæder mig over den gode stemning vi har i bestyrelsen. 
 
Tak for jeres opmærksomhed. 
 
Med venlig hilsen 
Helle Marquertsen 
formand 
 


