Nyhedsbrev
Jegum, maj 2021
Hermed følger nyhedsbrev fra bestyrelsen med en kort gennemgang af aktuelle
emner:

Generalforsamlingen er
fastlagt
I 2020 blev det desværre ikke muligt at
afholde den årlige generalforsamling pga.
de restriktioner, der er og har været
indført som følge af COWId19.
Nu ser det ud til, at der er lys for enden af
tunnelen og med henvisning til de
gældende regler for forsamlinger ser vi os
nu i stand til at afvikle
Generalforsamlingen i 2021. Vi har helt bevidst trukket afgørelsen så længe som
muligt i håbet om, at reglerne ville blive lempet. Heldigvis gik det sådan - med det
resultat, at generalforsamlingen nu er er fastsat til lørdag den 19. juni 2021, kl.
10.00. Den afholdes ligesom de seneste år på Danhostel i Oksbøl, Strandvejen 1,
6840 Oksbøl.
Vi har undersøgt regler og vilkår hos Sundhedsstyrelsen, som henviser til de
gældende regler for siddende forsamlinger. De indebærer, at der kan være samlet op
til 1.000 personer i sektioner af 500, dog under iagttagelse af visse regler, som du
kan se på hjemmesiden www.jegumferieland.dk.
Vi følger selvfølgelig de angivne retningslinjer, herunder opfordringen til at
gennemføre deltagerregistrering. Det betyder, at du skal tilmelde dig i år, hvilket
samtidig hjælper os med at tilpasse arrangementet hos Danhostel i Oksbøl.

Husk, at du skal
tilmelde dig
generalforsamlingen
Klik her

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, at man begrænser antal deltagere til max. 2
personer.

Som forberedelse til generalforsamlingen er der udsendt en dagsorden, som kan
downloades her. Som et supplement hertil finder vi det rigtigst at minde jer om dette
afsnit fra sidste års skriftlige beretning:
”Bestyrelsen har gennem de senere år kunnet konstatere, at de faste udgifter til vedligehold af
veje, grønne områder osv. er steget som følge af den almindelige prisudvikling i landet.
Kontingentet til foreningen, som skal dække de udgifter vi har, er ikke pristalsreguleret og
derfor kan vi konstatere, at en større og større del af vores økonomi går til de faste udgifter,
som vi ikke kan ændre på og dermed levnes der færre midler til nye investeringer til gavn for
alle. Bestyrelsen havde derfor på den baggrund forberedt et forslag om justering af
kontingentet for det kommende år, men det må så i kraft af situationen vente til næste års
Generalforsamling.”

Korrektion til tidligere udsendt dagsorden
Af den dagsorden, som tidligere blev udsendt pr. mail, fremgik det, at Jan Holst,
Blomstervangen 119, opstillede til bestyrelsen. Det var desværre en fejl, som vi
beklager meget. Fejlen er rettet i det dokument, som du nu kan downloade.

Bestyrelsens konstituering
John Præst er i december 2020 udtrådt af bestyrelsen, og ansvarsfordelingen i
bestyrelsen ser herefter således ud:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Magnus Schou
Helle Marquertsen
Claus Damm Johansen
Steffen Clemensen
Carsten Damm Johansen
Flemming Buur
Vakant

Formand og webmaster
Kasserer og sekretær
Centerområde
Dræn
Veje
Grønne områder

Frem til generalforsamlingen arbejder vi videre med en vakant bestyrelsespost, idet
begge suppleanter allerede er indtrådt i bestyrelsen.

Sankt Hans
Også dette arrangement måtte i 2020
aflyses pga. Corona. I år satser vi på at
kunne gennemføre det i samarbejde
med Jegum Café og Købmand.
Vi ved at både rigtig mange grundejere
og gæster holder af denne tradition, så
vi lægger os i selen for at få det på
plads. Hold øje med vores hjemmeside
www.jegumferieland.dk, hvor vi vil
annoncere, når vi har fået vigtige
detaljer på plads.

Beboer- og loppemarked
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.
Du behøver ikke være grundejer for at være med. 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 glæder os til at se
rigtig mange.

Legepladsen renoveres og fornyes
Gennem de senere år har vi desværre ikke været i stand til at holde vores legeplads
opdateret – endsige fornyet. Det har vi besluttet at råde bod på i år, og vi har indgået
en aftale med virksomheden PlanLeg, som har specialiseret sig i opbygning af
legepladser. Det betyder, at legepladsen i uge 27 vil blive totalt ombygget og fornyet
med en række nye legeredskaber, der alle lever op til de gældende regler DS/EN 1176
del 1-11.
Med de penge vi har sparet sidste år samt dette års budget er vi kommet det første
stykke vej rent økonomisk. Desuden har vi rettet henvendelse til feriehusbureauerne,
og fra den side har vi allerede modtaget tilsagn om økonomisk støtte til projektet fra
fire af bureauerne. Det glæder os meget, at bureauerne har vist sig positive overfor
dette tiltag. Vi tolker det som et udtryk for, at det også for dem er vigtigt at Jegum
Ferieland fremstår attraktivt og med tidssvarende faciliteter.
Med bureauernes hjælp er vi godt på vej til at have økonomien på plads.

Sådan vil legepladsen tage sig ud, når renovering og ombygning er gennemført i uge 27.

Grønne områder
Og de er da netop nu så grønne,
som de overhovedet kan blive efter
en relativ våd maj måned.
Vi har pyntet op på områderne ved
både den sydlige og den nordlige
indkørsel til området med
blomsterkummer i stål, der med
tiden vil ruste og give en pæn
mørkebrun farve.

Desuden er der indkøbt fem nye bordbænkesæt, som bliver opstillet lige så snart
Oksbøl Savværk kan levere dem.
Bord-bænkesættene vil blive opstillet langs stien
under højspændingsmasterne og ved åen.
Næste år er det ligeledes planen at udskifte 4-5
bord-bænkesæt i området.
Glansbladet Hæg
Der er i hele Jegum Ferielands område en stor
bestand af den invasive art, som hedder
Glansbladet Hæg (det er faktisk et træ). Som alle
invasive arter har Hæg den skavank, at den breder
sig voldsomt og derfor kan der være god grund til
at få tyndet ud i den.
Bestyrelsen vil gerne tilbyde sig som formidler, så
hvis der er grundejere, der er interesseret fælde
disse (der er rimelig brændværdi i træet) eller
grundejere, der gerne vil af med Glansbladet Hæg,
så vil vi bede jer kontakte Flemming Buur på
denne mailadresse: flbuur@bbsyd.dk. Flemming vil
koordinere og sørge for tydelige aftaler vedr. de
områder, der må fældes, og forudsætningen er, at
man selv sørger for at fælde og rydde op.
Man kan kende træerne på stammen som har hvide tværstribe på hele stammen.
Veje og dræn
Vinteren har været ganske nådig overfor vores veje. Ikke en voldsom mængde regn,
men derimod en længere periode med frost, hvilket øger holdbarheden i vejene.
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.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

