
 

Nyhedsbrev 

Jegum, april 2022 

Bestyrelsen har holdt et bestyrelsesmøde den 21. april, og her følger et nyhedsbrev 

med nogle af de vigtigste punkter. 

Generalforsamling 2022 med efterfølgende forårsfest 
Vi er klar til årets generalforsamling, som afholdes  

Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 10.00  

Sted: Blomstervangen 1 (ved Centerbygningen), Jegum Ferieland, 6840 

Oksbøl  

Siden vi udsendte en høflig erindring for en uges tid siden, har det strømmet ind med 

tilmeldinger og i skrivende stund har vi registreret 178 deltagere til 
generalforsamlingen og 110 deltagere til forårsfesten. Derfor holder vi fast i, at både 

generalforsamling og efterfølgende forårsfest bliver afholdt i et telt, der opstilles på 
plænen ved centerbygningen. - Mon der nogensinde har været så mange deltagere til 

en generalforsamling. 

Selvfølgelig kan man som grundejer møde op på dagen og deltage, men nu har vi et 
indtryk, så vi kan disponere størrelsen på det telt, som skal lejes og opstilles til 

lejligheden.   

Festen er planlagt til at starte kl. 18.00, hvor buffeten er klar med forret og hovedret. 

Senere spilles der op til dans med levende musik. - Nu kan vi endelig være sammen, 
så kom og vær med til en festlig aften. 

Pris pr. person: Kun kr. 170,-. Beløbet betales til Jegum Købmand og Café inden 

festen. 

Dagsorden kan downloades her og tilmelding kan ske her. 

 

Grenaffald 

Rigtig mange 
grundejere har benyttet 
sig af tilbuddet om at 

kunne aflevere 
grenaffald på 

Egelunden 11a, hvor vi 
i samarbejde med 
ejeren af Egelunden 

11a kan tilbyde en 
løsning, som er både 

nemmere og indebærer 
kortere kørsel med 
grenaffald, som nu kan 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 respekterer det forbehold, at der kun modtages grenaffald 

og ikke alt muligt andet Følg de viste anvisninger på pladsen, når du afleverer dit 
grenaffald. 

 

https://www.jegumferieland.dk/CustomerData/Files/Folders/11-generalforsamling/1305_dagsorden-2022-2.pdf
https://surveyhero.com/c/tehqpz4n


 

Vedligeholdsdage ved centerområdet 

Tirsdag den 12. og onsdag den 13. april 

havde vi inviteret til arbejdsdage ved 

centeret, hvor flere af tingene trængte til 

en alvorlig ”ansigtsløftning”. 

Det blev et par effektfulde dage, hvor i 

alt ca. 20 grundejere mødte op og gav en 

hånd med. Nogle kom tidligt og gik sent, 

andre mødte sent og gik tidligt, men det 

blev et par pragtfulde dage med masser 

af aktivitet. Efter en kold start den første 

Plankeværket får et godt lag antracitgrå. 

dag bød eftermiddagen på livgivende sol 

og lunt vejr, som gjorde arbejdet til en 

fornøjelse. Plankeværk, udhæng, de 

fleste bord-bænkesæt og det meste af 

legepladsen blev klaret og tillige blev 

stien langs gril hytten gjort færdig. –  

Efter endnu en dag om onsdagen med 

dejligt samvær om opgaverne kom vi i 

mål med et flot resultat. Centerområdet 

shiner med nymalede borde, rækværk, 

redskaber på legepladsen, udhæng på 

bygningen m.m. Også grillhytten har fået 

en ansigtsløftning, der er til at få øje på. 

Tusind tak til jer, der mødte op. 

Vi har allerede besluttet at gentage 

succesen næste år, dog således at vi 

rykker dagen lidt derhen, hvor solen står 

højere på himlen, og så bliver det på en 

lørdag.  

May Britt i Caféen tog sig godt af holdene 

med forplejning i løbet af dagen med lidt 

til maven og også til ganen. - Det var slet 

ikke så ringe endda…                          Tid til forfriskninger. 

Grillhytten – før og efter 



 

 

Veje og dræn 
Marts og april har været gunstige for vores veje. Den ringe mængde af nedbør 

betyder, at vejenes holdbarhed forbedres og vi har derfor kunnet nøjes med en enkelt 
slæbning af vejene umiddelbart inden Påske, hvilket gav et godt resultat overalt. 

Vi har endnu ikke fået 

svar fra Varde kommune 
vedrørende ansøgningen 

med den samlede 
dræningsplan, vi har 
fremsendt til 

godkendelse.  

Nye dræn kræver 

godkendelse hos Varde 
Kommune og derfor kan 
vi ikke påbegynde 

etablering af disse dræn, 
før godkendelsen 

foreligger. Det betyder 
imidlertid ikke, at vi  

Udskiftning af dræn under højspændingsledningerne. 

ligger stille, idet vi gerne må arbejde med reparation af 
eksisterende dræn, og det gennemgribende arbejde med 

at rense og reparere eksisterende dræn, er påbegyndt i 
begyndelsen af april. Første etape er Blåbærvangen, og 
arbejdet er ikke uden vanskeligheder. Det viste sig, at 

hoveddrænet, der løber under højspændingsledningerne 
var ødelagt, så derfor er gravearbejdet så at sige startet 

bagfra, idet der nu er udskiftet et længere stykke dræn 
på den strækning. Herfra bevæger gravemaskinen sig 
ind på Blåbærvangen, hvor vi skal igennem nogle 

parceller, men det skal understreges, at arbejdet altid 
sker efter aftale med og forståelse fra de berørte 

grundejere. 

Ny rensebrønd 

Udskiftningerne er også godt for miljøet, idet 
de nye rør pakkes ind i en dynes af filtergrus, 
som bl.a. evner at filtrere den okker, der eller 

ville fortsætte gennem drænene. Det er altså 
meget rent vand vi leder videre til Filsø.  

Du finder drænplanen på dette link. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Sådan ser gamle, defekte drænrør ud. 

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

