Nyhedsbrev
Jegum, juni 2020
Generalforsamlingen er fastlagt
Det har været nødvendigt at udsætte
afholdelsen af årets generalforsamling
pga. de restriktioner, der er indført som
følge af COWId19.
Generalforsamlingen er nu fastsat til
lørdag den 19. september 2020 kl.
09.30. Den afholdes ligesom de seneste
år på Danhostel i Oksbøl, Strandvejen 1,
6840 Oksbøl.
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
For at kunne efterleve de til den tid gældende regler for større forsamlinger er det
nødvendigt med tilmelding i år. Det kan samtidig hjælpe os med at tilpasse
bestillingen hos Danhostel i Oksbøl.
Klik på dette link, så kommer du til en ny side, hvor du kan anføre navn,
sommerhusadresse, mail og det antal personer, der kommer fra den pågældende
adresse. Hvis der er flere ejere af et hus, henstiller vi til, at man forsøger at begrænse
antallet af personer.

Husk, at du i år
skal tilmelde dig
generalforsamlingen
Klik her.

Som forberedelse til generalforsamlingen vil vi
så hurtigt som muligt udsende dagsorden,
formandens beretning, regnskab og forslag til
budget samt en præsentation af
spørgeskemaundersøgelsen. Materialet vil
desuden blive tilgængeligt her på hjemmesiden.
Vi undersøger desuden muligheden for at
transmittere generalforsamlingen via en
streamingtjeneste, så den kan følges på PC eller
tablet hjemmefra.

Sol og Strands lokale håndsrækning
Husejerne, som udlejer deres hus gennem Sol og Strand, har
nu haft mulighed for at stemme på de tre nominerede
ansøgninger fra bureauet i Blåvand. Ikke overraskende var det
en forening i Blåvand, der løb med førstepladsen, mens det
blev til en fin andenplads for vores ansøgning. Det betyder, at
grundejerforeningen får tildelt 12.500, - kr. fra Sol og strand
Fonden til fornyelse af vores legeplads. Det er vi rigtig glade
og taknemmelige for, og vi sender en stor tak til Sol og Strand. Der er endnu ikke
taget stilling til, hvad pengene specifikt skal bruges til, men at de skal anvendes til
legepladsen, det ligger fast.

Dræn bliver TV-inspiceret og renset
Har du nogensinde kigget på
drænkortet og ligesom jeg undret
dig over, hvordan de eksisterende
(gamle) dræn er lagt ud? Tværs
over veje og grunde i et system,
der på ingen måde stemmer
overens med placeringen af de
750 matrikler i Jegum Ferieland.
Forklaringen er den simple, at da
man i 1978 lavede udstykningen,
besluttede man at bibeholde de
dræn, som allerede var etableret
på de tidligere landbrugsjorder. – Kald det vestjysk sparsommelighed, men desværre
en væsentlig årsag til nogle af de afvandingsproblemer, vi har oplevet.
Forklaringen er blevet åbenlys, nu
hvor vi har indledt en tiltrængt
kamerainspektion og rensning af
eksisterende dræn.
TV-inspektionen har vist, at de
gamle dræn er i forbavsende god
stand, men desværre med det
aber dabei, at der er fundet
steder, hvor drænrørene er revet
over, og så siger det sig selv, at afvandingen stopper. Hvordan og hvornår det er
sket, er umuligt at sige, men i disse dage arbejdes der med at reparere brud omkring
Fyrrelunden 51 og Blomstervangen 147-148, hvor der begge steder mangler et par
meter af de eksisterende dræn. Et tilsvarende brud, som også skal repareres, er
konstateret på Hybenvangen. Gravemester Morten Nissen (derfor hedder firmaet
Gravenissen) giver udtryk for, at reparationerne vil betyde en kolossal forbedring af
forholdene i de nævnte områder, som alle har døjet med store vandmængder i den
forgangne vinter. Det er ikke altid en nem opgave at udbedre skaderne, idet
reparationen i nogle tilfælde går ind på de omliggende matrikler. I alle disse tilfælde
bliver grundejeren naturligvis kontaktet inden gravemaskinen går i gang.
Arbejdet med at inspicere og rense
de eksisterende dræn fortsætter
hen over sommeren, og selv om
der forventeligt kan vise sig andre
tilfælde med brud, så er er det jo i
sig selv positivt, at fejlene bliver
lokaliseret og afhjulpet. Vi tror
ligesom Gravenissen, at vi med
denne indsats har afhjulpet lokale
afvandingsproblemer i væsentlig
grad.

Beboermarked
På trods af Corona bliver der også i år afholdt beboermarked i Jegum Ferieland. Det
sker på området ved Centerbygningen hver onsdag i ugerne 27,28,29, 30 og 31 i
tidsrummet 13,00-18.00.
I virkeligheden burde det nok hedde Loppemarked, eftersom det ikke er forbeholdt
husejerne at deltage. Alle er velkommen, og der er ingen tilmelding, men vi vil
selvfølgelig sørge for, at det bliver
muligt at holde god afstand.
Kom og gør et kup! - Eller ryd op i
gemmerne og kom og sælg de
ting, du ikke længere har brug for.
Vi har gjort lidt ekstra ud af
markedsføring i år, idet vi har fået
fremstillet nogle flotte bannere,
der er hængt op ved begge
indkørsler til Jegum Ferieland.. - Vi
glæder os til at se rigtig mange.
Miljøstationen ved Centerbygningen
Vi har nogle gange i løbet af
foråret konstateret, at det har set
lidt rodet ud omkring
miljøstationen. I alt væsentligt har
årsagen været, at containerne var
overfyldte, hvorefter nogle har
efterladt kasser og sække ved
siden af containerne, hvilket er en
usædvanlig dårlig løsning for alle
andre end de dyr, der fornøjer sig
med tingene i løbet af natten.
Derfor har vi nu aftalt med Din Forsyning, at containerne tømmes to gange hver uge i
håbet om, at det vil afhjælpe problemerne.
Resultatet af husejerundersøgelsen
Egentlig ville vi gerne have startet med at give denne
præsentation på generalforsamlingen, men i lyset af den
sene afvikling har vi valgt at gøre resultatet tilgængeligt –
med risiko for misforståelser, grundet manglende
forklaringer. Der vil selvfølgelig blive givet en uddybende
version på generalforsamling, så hav tålmodighed indtil da. Du kan downloade
præsentationen fra vores hjemmeside https://www.jegumferieland.dk/

Venlig hilsen Bestyrelsen

