
 

Nyhedsbrev 

Jegum, december 2020 

Hermed følger årets sidste nyhedsbrev fra bestyrelsen med en kort gennemgang af 

aktuelle emner: 

Bestyrelsens konstituering 

Vi har igen set os nødsaget til at justere lidt på ansvarsfordelingen i bestyrelsen: 

1. Syrén Mortensen har solgt sit hus i Jegum og udtræder derfor af bestyrelsen. I 

hendes sted indtræder Flemming Buur, der var suppleant. 

2. På den baggrund har vi drøftet konstitueringen og bestyrelsen har herefter 

følgende sammensætning og ansvarsområde: 

a. Magnus Schou  Formand og webmaster 

b. Helle Marquertsen Kasserer og sekretær  

c. Claus Damm Johansen  Centerområde 

d. Steffen Clemensen Dræn 

e. Carsten Damm Johansen Veje 

f. Flemming Buur  Grønne områder 

g. John Præst 

Varde kommunes affaldsplan 

DIN Forsyning og Varde Kommune er i gang med planlægningen af, hvorledes 

affaldshåndteringen i kommunens sommerhusområder fremover konkret skal foregå, 

og til det arbejde er vi blevet anmodet om at komme med vores input til, hvordan 

affaldet i Jegum fremover kan håndteres. 

Som oplæg til vores drøftelse er der lavet 

en video, som præsenterer de overordnede 

rammer og krav til den fremtidige 

affaldshåndtering, ligesom der er en 

forklaring til, hvordan det fremsendte 

materiale benyttes. 

På dette grundlag har bestyrelsen 

udarbejdet sin indstilling til DIN Forsyning. 

Det ligger i sagens natur, at alle 40 

foreninger og bureauer ikke kan få alle ønsker opfyldt. Det samlede løsningsforslag 

bliver efterfølgende videregivet til Plan og teknik-udvalget hos Varde Kommune, som i 

sidste ende beslutter den fremtidige affaldsplan. Videoen kan ses her. 

 

Jegum Café & Købmand 

I løbet af efteråret har vi forbedret forholdene i centerbygningen med opsætning af 

varmepumper i både køkken og café. Installationen er først og fremmest sket for at 

optimere forholdene i de nævnte rum, og så skader det jo heller ikke, at vi opnår en 

besparelse på 60-70% i forhold til de nuværende udgifter til El-varme. Begge dele til 

stor glæde for såvel personale som gæster i caféen. Vi undersøger pt mulighederne 

for at skabe køling i butikken i sommermånederne. 

https://dinforsyning.dk/da-dk/affald/sommerhuse/affaldsplan


 

Endelig har vi drøftet styring af aktivitetsrummet, og har truffet den principielle 

beslutning, at forpagter har råderet over centeret i forbindelse med åbne 

arrangementer. Hvis forpagter kan øge omsætningen ved at afholde private 

arrangementer, vil det dog også være i orden. F.eks. et jagtselskab der vil spise mod 

betaling af forplejning. Hvis arrangementet er åbent for alle, kan aktivitetsrummet 

også anvendes, dog ikke til lukkede private arrangementer. 

Ligesom alle øvrige restauranter er caféen for tiden lukket som følge af de forlængede 

Corona-restriktioner. Der er dog stadig mulighed for take-away på bestemte dage. Vi 

henviser til caféens Facebook side. 

Centerområde 

Pasning af områderne omkring center har været sendt i udbud og vi har fået fem 

tilbud ind. Ud af disse agter vi at drøfte opgaven med tre tilbudsgivere, hvorefter der 

træffes beslutning på det førstkommende bestyrelsesmøde den 21. januar 2021.  

På legepladsen er væsentlige dele af legetårnet blevet udskiftet pga. råd 

Veje og dræn 

Hen over sommeren 

og efteråret har vi 

fået udført en del 

arbejder. – 

Desværre ikke altid 

til alles tilfredshed, 

men sådan er det. 

Gode ideer er 

selvfølgelig altid 

velkomne og vi tager 

dem til efterretning i 

det omfang, det er 

fysisk og økonomisk 

muligt.  

Værre er det, når vores entreprenører og håndværkere føler sig chikaneret under 

udførelsen af deres arbejde. Det er helt uacceptabelt. Hvis du har ris eller ros eller en 

god ide, så skriv en mail til bestyrelsen, og det kan du gøre på  

post@jegumferieland.dk. 

Der er brugt en del penge til området, bl.a. ved at en del dræn er blevet spulet og 

repareret. Selv om nedbørsmængderne i år ikke har kunnet måle sig med 2019, så er 

det glædeligt at konstatere, at det har hjulpet meget på afvandingen i 

indsatsområderne. 

 

Desværre er vi ikke kommet i gang med det tidligere nævnte projekt på 

Blomstervangen. Det skyldes, at tre grundejere har gjort indsigelse, hvilket forlænger 

godkendelsesprocessen væsentlig. I bestyrelsen anser vi det for en fælles opgave og 

forpligtigelse at vedligeholde dræn, og på flere generalforsamlinger er budget og 

regnskab for udbedring af dræn godkendt af grundejerne. De nævnte grundejere er 

ikke enige i dette synspunkt, som vi derfor vil bringe op på næste generalforsamling. 

 

mailto:post@jegumferieland.dk


 

Fyrværkeri i Jegum? – Nej, tak! 

Nytårsaften nærmer sig og så kan det sikkert være på sin plads endnu en gang 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: 

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. 

 

Godt Nytår! 

Et historisk år er ved at rinde ud. – Og sikken et år at se tilbage på!  

Strømmen af elendigheder har været stor, og der er grund til at føle stærkt med alle 

dem, der har været hårdt ramt, hvad enten det har været af angst, sygdom, 

arbejdsløshed, fallit, ensomhed, desperation eller tungsind. Lad os række ud til dem 

såvel ved jule- og nytårstid som i tiden efter. Behovet for hjælp og støtte eksisterer 

ikke kun i en uge eller to.  

For os alle har de sidste 10 måneder understreget, hvor sårbare vi er, hvor let vores 

hverdag kan blive truet, hvor nemt principperne kan komme til at vige, når frygten 

hersker, hvor forskellige vores prioriteter er, hvor nemt det er at se skævt til de 

andre, til dem, der har en anden situation eller en anden holdning - ja bare til dem, 

der kommer til at hoste på gaden. 



 

Men vi må følge statsministerens opfordring til at stå sammen, medens vi venter på at 

få en lidt mere normal hverdag. Og der er vitterligt stor glæde at finde ved de nære 

ting. Ved samvær med vores børn, svigerbørn og børnebørn, ved besøg af venner i 

haven, ved vandre- og cykelture, ved madlavning, ved god vin og en uformel snak 

over hækken. Kan vi ikke fortolke det som en svagt optimistisk anerkendelse af, at 

når en dør lukker sig, kan en anden måske åbne sig. 

Opfordringen til alle må lyde på 

at finde nye døre til sig selv, at 

lade andre slippe med igennem 

de døre, som man finder, og at 

hjælpe dem, der ikke selv kan 

finde en ny dør. Flere end 

normalt har behov for hjælp, for 

støtte, for sympati og for 

medmenneskelighed. Så ræk 

hånden frem (billedligt talt), smil 

(bag mundbindet) til dem, du 

møder, ring og skriv, mød 

hinanden på Teams mv. 

Og så kan vi i fællesskab glæde 

os til, at vi igen kan træffes 

fysisk, kan invitere flere til 

middag, at vi kan gå på 

restaurant og i teatret og alt det 

andet, som vi lige nu holder igen 

med. VI - vil komme stærkt igen! 

Vi sender jer de bedste ønsker 

om en rolig nytårsaften og et 

godt nytår. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  


