Nyhedsbrev
Jegum, december 2019
Hermed følger årets sidste nyhedsbrev fra bestyrelsen med en kort gennemgang af
aktuelle emner:
Spørgeskemaundersøgelse
Vi har afsluttet undersøgelsen den 10.december, og ved lukketid kunne vi notere, at
hele 356 har afgivet svar og – ikke mindst – kommentarer, som der er kommet rgtig
mange af. Det er langt flere deltagere end vi havde turdet håbe på og særdeles
tilfredsstillende. Tak til alle jer, der brugte tid på at svare.
Blandt deltagerne har vi trukket lod om 3x3 flasker rødvin, og vinderne blev:
Preben Bøgh Sørensen
Nordskrænten 12
Jonna og Peder Jensen
Fyrrelunden 72
Claus Bjerre Pedersen
Hybenvangen 13
Nu ligger der et
arbejde foran os med
at sammenstille og
analysere de afgivne
svar, hvorefter der skal
udarbejdes et forslag til en udviklingsplan for Jegum Ferieland, som vil blive fremlagt
på generalforsamlingen i maj. Vi skal ikke afsløre resultater fra undersøgelsen her og
nu, men I får en lille appetitvækker i form af en graf, der viser den generelle
tilfredshed med omgivelserne i Jegum.

Jegum Café & Købmand i tiden omkring Jul og Nytår
Den 24. december kl. 11.00-12.00
byder vores driftige bestyrerpar MayBritt og Johannes grundejere og
stamkunder på et glas i Caféen.
Café og Købmand holder åbent
således:
23. december kl. 8-16
24., 25. og 26. December kl. 8-12
27., 28., 29. og 30. december kl. 8-20
31. december kl. 8-12
01. januar kl. 15-20

Fyrværkeri i Jegum? – Nej, tak!
Nytårsaften nærmer sig og
så kan det sikkert være på
sin plads at påpege reglerne
for fyrværkeri:
Der er nemlig helt bestemte
regler for, hvor tæt du må
være på bygninger, dyr og
andet, når du fyrer
fyrværkeri af. De findes i
”Lov om fyrværkeri”, og det
har affødt disse
forholdsregler, udarbejdet af
Sikkerhedsstyrelsen:
Det er smukt, - men ikke tilladt i Jegum!

Du må ikke bruge:

1. fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I
vindens retning er afstanden 200 meter
2. fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller
anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter
3. fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en
hundekennel eller et område med udegående dyr
4. raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er
afstanden 20 meter
5. raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I
vindens retning er afstanden 400 meter
6. raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden
brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.
Det følger heraf, at der intetsteds i Jegum Ferieland er mulighed for at anvende
fyrværkeri og raketter. Overtrædelse af forbuddet kan evt. rapporteres til Syd- og
Sønderjyllands Politi, tlf. 114.
Det kimer nu til Julefest
Julefreden begynder så
småt at brede sig overalt.
Julemusikken spiller i
radioen, vi har fundet
nissehuerne frem, og
julehumøret spreder sig
stille og roligt under
huerne. Derfor vil vi gerne
ønske jer en glædelige jul
og alt det bedste i det nye
år.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

