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Bestyrelsens beretning 2017 
 
Velkommen, og en stor tak til alle jer som er mødt frem.  
 
2016 har igen været et godt år for foreningen. Vi i bestyrelsen har haft et rigtigt godt samarbejde. På 
første bestyrelsesmøde fik vi os konstitueret, og det gik uden den store dramatik, da næsten alle 
medlemmer beholdt deres pladser og arbejdsopgaver.  
Carsten Hyldgaard, som kom til på sidste generalforsamling blev vores nye kasserer.  
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder samt diverse eksterne møder. Det har resulteret i mange 
gode beslutninger og tiltag, som jeg her vil gennemgå nogle af. 
 
Centret kører stadig fint, og med fremgang, hvilket vi alle kun kan være tilfredse med. Kontrakten med 
vores forpagter Kerstin er også fornyet og forlænget med 5 år, så det giver en vis ro.  
Der er indkøbt nye ting til legepladsen og centerområdet generelt, som er blevet taget godt imod. Det er 
naturligvis dejligt.  
Der er også som tidligere annonceret, indkøbt og installeret en hjertestarter ved centret. Husk derfor at 
gøre jeres gæster opmærksomme på at den er der, så alle kan få glæde ud af den.  
Der er ligeledes installeret et cykel Pitstop, så cyklerne kan få den luft de har brug for. 
 
Postkasseanlægget er stadig en udfordring. Der er desværre mange der ikke løbende får tømt deres 
postkasser, og der er derfor ofte meget ”rod” omkring anlægget.  
Jeg vil igen opfordre alle grundejere til at få tømt deres postkasser løbende. Alternativt pille den ned. 
 
Det er det min klare fornemmelse at rigtig mange læser vores nyheder som løbende kommer på 
hjemmesiden, pr. nyhedsmail og på Facebook.   
På hjemmesiden er der mailadresser til alle i bestyrelsen, og i er meget velkomne til at skrive til os 
omkring forhold som i mener skal behandles. Det benytter rigtig mange sig af. Langt de fleste med 
konstruktive forslag eller tilkendegivelser. Tak for det. 
 
Igennem året har foreningen arrangeret forskellige aktiviteter for både grundejere og turister. Især 
arrangementerne i ferierne og ved helligdage er til stor glæde for mange. Dette arbejde fortsætter 
naturligvis som altid.  Husk også at kontakte bestyrelsen, hvis i har gode ideer til aktiviteter som kan 
afvikles.  
 
Som formand er jeg stadig med i den gruppe af grundejerforeninger, der forsøger at finde fælles fodslag 
overfor kommunen og forsyningen på vore årlige møder. Det er til gavn for alle grundejerforeninger i 
hele kommunen, og giver et bedre indtryk når alle står sammen. 
 
Selvom jeg syntes udfordringerne med overfladevand er blevet meget bedre de sidste år, er der behov 
for mere. Vi forsøger generelt at udpege de områder der er værst ramt, og ønsker at lave en mere 
langsigtet prioriteringsliste over de vedligeholdelses opgaver vi skal have løst. 
Sammen med Varde kommune forsøger vi stadig at lave en total kortlægning af problemerne med 
overfladevand, der er til gene for grundejerne i hele kommunen.  
 



 

 

 

 

Side 2 af 2. 

Der er dog stadig min personlige fornemmelse, at Varde kommune ikke råder over de midler der skal til 
for at løse alle denne store opgaver. Vi er derfor nød til selv at gøre noget aktivt, og det gør vi så. Der 
hvor der er størst udfordringer, reparerer vi de gamle dræn efter behov.  
 
Tak til jer grundejere for gode, konstruktive forslag og tilkendegivelser. De er med til at gøre vores 
arbejde meget lettere. Vi forsøger altid at svare konstruktivt på henvendelser, og håber vi kan fortsætter 
den gode dialog.   
 
Tak til vore suppleanter for trofast at sidde parat til at springe ind i bestyrelsen hvis det blev nødvendigt. 
 
Jeg vil derfor til sidst gerne sige tusinde tak til alle mine gode og trofaste bestyrelsesmedlemmer for et 
godt og konstruktivt samarbejde i 2016. Uden jer var dette arbejde bare ikke muligt. 
 
Tak fordi i lyttede 
 
 
Med venlig hilsen 
Carsten Christensen 
Formand Jegum Ferieland 


