
 

Nyhedsbrev 

Jegum, august 2020 

Generalforsamlingen er aflyst 

Det er med stor beklagelse, at vi må skride 

til aflysning af den varslede ordinære 

generalforsamling, som må udsættes på 

ubestemt tid. Vi satsede på, at forbuddet 

mod forsamlinger på mere end 100 

personer ville blive ændret den 8. august, 

men sådan gik det som bekendt ikke. 

I skrivende stund er der allerede tilmeldt 

mere end 100 personer og det tal ville i 

sagens natur stige yderligere inden den 19. september, hvilket gør det umuligt at 

afholde arrangementet. Vi har forespurgt politiets Cowid19 tjeneste, om det ville være 

muligt at dele deltagerne i to lokaler, men svaret var entydigt: Det er samme 

arrangør og derfor regnes det som ét arrangement. - I situationen er der desværre 

ikke andre muligheder end foreløbig at udsætte Generalforsamlingen på ubestemt tid 

og så afvente myndighedernes udspil mht. begrænsninger i deltagertallet. 

Det betyder naturligvis ikke, at arbejdet i foreningen går i stå, idet bestyrelsen 

fortsætter som en form for ”forretningsministerium” indtil situationen er afklaret. I 

den forbindelse vil vi lige gentage, at du altid kan henvende dig til bestyrelsen ved at 

skrive en mail til: post@jegumferieland.dk. Denne mailboks bliver læst hver dag og 

mail bliver fordelt til rette vedkommende. 

 

Download regnskab og beretning 

Som en information til husejerne har vi offentliggjort regnskab og årsrapport for 2019 

samt Bestyrelsens beretning for 2019. Du finder disse dokumenter ved at klikke her.   

 

Ændringer i bestyrelsen 

I forbindelse med udsættelsen af generalforsamlingen har vi gennemført en mindre 

reorganisering af bestyrelsen: 

1. Carsten Hyldgaard Nielsen har solgt sit hus i Jegum og udtræder derfor af 

bestyrelsen. I hans sted indtræder Carsten Dam Johansen, der var suppleant. 

2. Helle Marquertsen har ønsket at afgive formandsposten, som overtages af 

Magnus Schou. 

3. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning og ansvarsområde: 

a. Magnus Schou  Formand og webmaster 

b. Helle Marquertsen Kasserer 

c. Syren Mortensen Sekretær 

d. Claus Damm Johansen  Grønne områder og centerbygning 

e. John Præst  Grønne områder og centerbygning 

f. Steffen Clemensen Veje og dræn 

g. Carsten Damm Johansen 

mailto:post@jegumferieland.dk
https://www.jegumferieland.dk/information/for-grundejere/generalforsamling/2020.aspx


 

Naturens dag i Jegum 

Søndag d. 13. september står i naturens tegn, når Danmarks Naturfredningsforening 

og Friluftsrådet inviterer til Naturens Dag i hele Danmark.  

Jegum Grundejerforeningen har kridtet banen op til Naturens Dag, hvor børnefamilier 

og andre kan komme og være Jim Hawkins (Skatteøen) for en dag i en skattejagt 

langs ”Sporene i 

Jegum”. Man er også 

velkommen til at kaste 

sig over de mange 

andre aktiviteter, som 

området byder på – 

det er kun fantasien, 

der sætter grænser.   

Børn i dag er kun 

halvt så meget i 

naturen, som deres 

bedsteforældre var, da 

de var børn, og det vil 

grundejerforeningen 

gerne være med til at lave om på, siger Magnus Schou, der er formand for 

Grundejerforeningen: ”I dag inviterer vi børnene ud i naturen med skattejagt og 

snobrødsbagning, men man kan lave alverdens ting i naturen. Det er vigtigt at gøre 

naturen til en del af børnenes hverdag, og det gør vi med Naturens Dag”, siger 

Magnus Schou.  

På Naturens Dag går Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet sammen med 

lokalforeninger, kommuner, naturvejledere og mange andre om at åbne naturen op 

for børn og voksne.  

Du kan læse meget mere om Naturens Dag på www.naturensdag.dk 

Tid og sted: 

• Søndag d. 13. september, kl. 12-16 

• Centerbygningen, Jegum Ferieland, 6840 Oksbøl. 

Program: 

• Kl. 12.00: Skattejagten åbner 

• Kl. 13.00: Snobrødsbagning og ristede pølser ved bålstedet 

• Kl. 16.00: Tak for i dag  

 

Venlig hilsen Bestyrelsen  

http://www.naturensdag.dk/

