
 

Nyhedsbrev 

Jegum, marts 2022 

Bestyrelsen har holdt et bestyrelsesmøde den 16. marts, og her følger et nyhedsbrev 

med nogle af de vigtigste punkter. 

Generalforsamling 2022 med efterfølgende forårsfest 
Vi er i gang med forberedelsen af årets Generalforsamling og selv om det er i god tid, 

så kan vi allerede nu oplyse, at generalforsamlingen er er fastsat til lørdag den 7.  
maj 2022, kl. 10.00. 

Vi har besluttet, at vi i år vil gøre et forsøg på at vende tilbage til en løsning, som 
tidligere har været en stor succes. Det sker på den måde, at vi lejer et telt, som 
opstilles på græsplænen ved Centerbygningen. Her afholdes generalforsamlingen om 

formiddagen og om aftenen omdannes teltet til festlokale, hvor vi afholder forårsfest 
med spisning og dans til levende musik. Indkaldelse med nærmere oplysninger om 

dagsorden og forårsfest udsendes i marts måned, men reserver allerede nu dagen. 

Dagsorden udsendes senest den 1. april 2022, og samtidig gøres regnskab og 

budgetforslag tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Kandidater til bestyrelse og 
suppleantposter er velkomne til at oplyse os om deres kandidatur, og vi vil gerne 
benytte lejligheden til at pointere, at bestyrelsen har behov for at få tilført kræfter 

med administrative kompetencer og erfaring. Lad os høre fra dig, hvis du har lyst til 
at give en hånd med på dette område. Skriv til os på post@jegumferieland.dk 

  

Vedligeholdsdage ved centerområdet 
Centerbygningen - og 

området omkring den - 

er ”hjertet” i hele 

Jegum Ferieland og der 

er efterhånden flere 

ting, der trænger til at 

få en ansigtsløftning. 

Derfor har vi besluttet 

at invitere alle 

grundejerne til en 

vedligeholdsdag, hvor vi 

håber, at rigtig mange 

har lyst til at komme og 

give en hånd med. De 

opgaver, der står først 

for, er følgende: 

• Grillhytte og alt træ på og omkring legepladsen skal have en gang olie for at løfte 

farven i træet. 

• Udvendigt træværk på centerbygning skal have træbeskyttelse. 

• Plankeværket omkring gården trænger til ny træbeskyttelse, og porten skal 

stabiliseres. 

Hvis vi er mange nok, kan det hele klares på de to dage, som er afsat til opgaven. Vi 

starter tirsdag den 12. april og fortsætter om nødvendigt onsdag den 13. april. 

mailto:post@jegumferieland.dk


 

Kan du svinge en pensel og måske også bruge en skruetrækker og et stykke 

sandpapir, er du hjertelig velkommen til at komme og give en hånd med. Dagene er 

valgt i ugen op til Påske med tanke på, at der sikkert er mange grundejere, der 

planlægger at holde højtiden i deres feriehus med ankomst nogle dage før. – Og så 

selvfølgelig det forhold, at området på den måde kommer til at stå knivskarpt til en 

periode, hvor der kommer masser af mennesker til området. 

Mon ikke vi kan få et par hyggelige dage med et godt og synligt resultat. Vi gætter på, 

at der i løbet af dagen bliver tændt for grillen, så der også bliver budt på lidt til maven 

og måske også til ganen. 

Hvis du har lyst til at give en hånd med, kan du tilmelde dig på vores Facebook side 

her. 

Veje og dræn 
Med et landsgennemsnit på hele 121 mm blev 

februar 2022 den næst vådeste februar, DMI 
har registreret, siden de landsdækkende 

målinger blev sat i gang i 1874. Og næsten 
som en naturlov har det også haft effekt på 
vores veje, som har lidt under de store 

regnmængder. Situationen har bedret sig i 
løbet af marts, hvor EJ Service har kæmpet 

med at fylde de værste huller op. Inden Påske 
bliver samtlige veje rettet af med slæbegrej, 
hvilket skulle afhjælpe de fleste problemer. 

Med hensyn til dræn er vi nået så langt, at den samlede dræningsplan er gjort klar og 
sendt til Varde Kommune for godkendelse. Vi forventer at arbejdet skal udføres over 

de næste 3-4 år, og planen omfatter dels nye dræn (på Hindbærvangen, 
Brombærvangen, Enebærvangen, Rønnebærvangen og Blomstervangen), dels 
reparation af defekte dræn. Eftersom nye dræn kræver godkendelse hos Varde 

Kommune har vi af praktiske grunde valgt at lave en samlet ansøgning for alle nye 
dræn. Sideløbende fortsætter vi det gennemgribende arbejde med at rense og 

reparere eksisterende dræn, og det arbejde starter allerede i begyndelsen af april. Du 
finder drænplanen på dette link. 

Første område er 
Blåbærvangen, som vi i 
samme forbindelse har 

besluttet at gøre til et 
pilotprojekt. Når de 

defekte dræn er 
repareret, vil rabatten 
blive afhøvlet, 

supplerende grus 
materiale bliver tilført, 

hvorefter vejens profil 
bliver afrettet til en 
profil som vist på dette billede. – Altså med hældning fra midten og ud mod rabatten. 

Blåbærvangen er valgt fordi den har været hårdt belastet og fordi den har en 
overkommelig størrelse, som gør det muligt for os at overvåge udviklingen på vejen 

herefter.  

https://www.facebook.com/JegumFerieland/
https://www.jegumferieland.dk/CustomerData/Files/Folders/9-dr%C3%A6n/1286_dr%C3%A6nplan-2022.pdf


 

Sti ved Egelunden – korrektion og uddybning 
I sidste udgave kunne vi berette om 

genåbning af stien ved Egelunden. 
Efter endnu en snak med ejeren af 

Egelunden 11a, har vi fået flere 
oplysninger, og derfor vil vi gerne 

bringe denne korrektion. 

Der er ikke tale om en reetablering, 
eftersom at der aldrig har været en 

egentlig sti, men blot tidligere i 
perioder har været lavet aftale om, at 

kunne benytte jorden tilhørende 
Egelunden 11a. 

Ejeren af Egelunden 11a, har efter 

vores forespørgsel imødekommet 
ønsket om en sti mellem Egelunden og 

højspændingsledningerne. Han har 
endvidere tilbudt på eget initiativ at 
sikre etablering af og beplantning 

langs stien, som forventes at kunne 
benyttes til august 2022. 

Ejendommen "Egelund" har altid rådet over jordstykket også længe før Jegum 
Ferielands start. Mange år efter udstykningen omkring år 2010 blev der lavet aftale 
om, at en græssti kunne etableres over jordstykket mod en tilkendegivelse fra 

grundejerforeningen om at arealet var udlånt. Denne tilkendegivelse blev imidlertid 
aldrig udvekslet, som ellers aftalt og derfor har forløbet været lidt uklart – måske pga. 

skiftende bestyrelser i grundejerforeningen - beklageligvis.  

Derfor er det kun meget glædeligt, at vi nu har fået lavet en god aftale med Ejeren af 
Egelund. Stien vil forhåbentlig være til glæde for mange beboere og gæster i området, 

og det er begge parter i denne sag meget glade for."   

 

Grenaffald 

På rigtig mange grundstykker 

sker der for tiden både 
fældning og beskæring af træer 

og beplantning. De fleste 
sommerhusejere vælger at køre 
deres afskæringer til 

genbrugspladsen i Oksbøl, men 
nu kan vi i samarbejde med 

ejeren af Egelunden 11a tilbyde 
en løsning, som er både 
nemmere og indebærer kortere kørsel med grenaffald. Fremover kan grenaffald 

nemlig afleveres på Egelunden 11a – ganske gratis. På den måde kan du spare turen 
helt til Oksbøl og dermed også miljøet for unødig CO2 belastning. 

Det er en selvfølge, at du respektere det forbehold, at der kun modtages grenaffald 
og ikke alt muligt andet Følg de viste anvisninger på pladsen, når du afleverer dit 
grenaffald. 

 



 

NOVANA - Det nationale overvågningsprogram 

Folketinget har besluttet, at vigtige vand- og naturområder skal undersøges for at få 

så stort et kendskab til naturens og vandmiljøets aktuelle tilstand som muligt. Jo 
større kendskab til naturens og vandmiljøets tilstand, jo bedre kan Miljøministeriet 

f.eks. skræddersy projekter, der gavner naturen, vandmiljøet og landbruget. 

Miljøstyrelsen skal i 2022 besøge steder på eller i 

nærheden af Jegum Ferieland, og undersøgelserne 
udføres enten af Miljøstyrelsens egne 
medarbejdere eller af konsulenter.  

Undersøgelserne ved Jegum Ferieland 
gennemføres i marts og april og drejer sig konkret 

om området ved Bådsø Bæk i den nordlige ende af 
området, hvor forekomsten af odder skal 
undersøges. 

 

PS! Vi stiller om til sommertid 

Sommertiden starter søndag den 27. marts og slutter søndag den 30. oktober (2022). 

Om foråret stiller vi uret frem natten mellem den sidste lørdag og søndag fra kl. 2 til 

3. Om efteråret stilles uret tilbage igen - fra kl. 3 til 2. Svært at huske? Så tænk på, 

at om foråret stiller vi havemøblerne frem. Om efteråret stiller vi dem tilbage igen.  

 

 

Det er i dag et vejr - et solskinsvejr! 

O, søde vår, så er du atter nær! 

Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 

nu vil jeg gå og købe hyacinter 

og bringe dem til én, som jeg har kær.  

 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen  


