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Nyhedsbrev 

Jegum, oktober 2022 

 

Berigtigelse – men så alligevel en bekræftelse 
I nyhedsbrevet for september oplyste vi, at det omfattende drænarbejde på 
Blåbærvangen var blevet besigtiget og godkendt af Varde kommune efter at en 

grundejer havde indgivet klage. Vi var på det tidspunkt af den opfattelse, at sagen var 
afsluttet, men det viste sig efterfølgende, at den samme grundejer havde anket Varde 
kommunes afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Sagen kunne derfor ikke 

betragtes som afsluttet på det givne tidspunkt, og vi beklager at vi fejlagtigt gav den 
oplysning, som vi for den gode ordens skyld var indstillet på at berigtige i næste 

nyhedsbrev. 

Imidlertid har ankenævnet i mellemtiden truffet en afgørelse, som vi har modtaget 
den 6. oktober. I afgørelsen hedder det bl.a.: 

”Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser at realitetsbehandle klage over Varde Kommunes 

afgørelse af 1. juni 2022 om drænarbejder i Jegum Ferieland på Blåbærvangen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at klager ikke er klageberettiget. Nævnet har ved 

vurderingen lagt vægt på, at klager ikke kan anses som den, afgørelsen er rettet til, idet 

klager ikke har rådighed over den berørte ejendom. 

Videre har Miljø- og Fødevareklagenævnet lagt vægt på, at klager ikke har en individuel, 

væsentlig interesse i sagens udfald, idet klagers ejendom er beliggende ca. 700 m fra 

drænarbejdet, hvorfor drænarbejdets påvirkningen af klagers ejendom ikke har en sådan 

karakter, at det kan medføre, at klager er klageberettiget. Hertil bemærker nævnet, at klager 

heller ikke har en sådan økonomisk interesse i sagen, at han kan anses for at have en 

individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Det faktum, at klager er medlem af 

grundejerforeningen, og at det er grundejerforeningen, der foretager drænarbejdet, 

kan ikke føre til et andet resultat. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 

administrativ myndighed.” 

Summa summarum: Arbejdet på Blåbærvangen er afsluttet, det er godkendt af Varde 
kommune og klagen til ankenævnet er afvist. Oplysningerne i sidste nummer var altså 

korrekte, men vi var en uge for tidligt ude. Har du lyst til at læse hele afgørelsen fra 
Miljø og Fødevareklagenævnet, så kan du se den på vores hjemmeside her. 

I øvrigt kan vi med stor glæde konstatere, at drænarbejdet har haft en god effekt. 
Grunde på Blåbærvangen, som tidlige har været meget vandlidende efter få dages 
regn, holder tørt, ligesom vejen i det hele taget ser ud til at holde bedre. 

 

Veje 
Efteråret er kommet med rusk og regn, hvilket har givet en del huller i vejene. Vi har 
derfor fremskyndet opfyldning af huller ligesom der slæbes med traktor lidt tidligere 

end beregnet.  

Og så gentager vi det lille hjertesuk fra sidst: Der er for tiden ganske mange 

nybygninger i gang i Jegum. Hele tretten igangværende byggerier har vi kunnet tælle, 
og vi vil gerne benytte lejligheden til indskærpe over for bygherre og entreprenører, 

at de har pligt til at renholde og vedligeholde veje omkring byggeriet. 

https://www.jegumferieland.dk/CustomerData/Files/Folders/9-dr%C3%A6n/1315_22-07211-9afg%C3%B8relse-bl%C3%A5b%C3%A6rvangen-2022.pdf
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Aktiviteter i efterårsferien 
I den kommende uge 42 er der efterårsferie og vi forventer et større rykind af såvel 

gæster i udlejningshuse som grundejere i deres eget feriehus. 

Derfor har vi i samarbejde med May-Britt i Jegum Café og Købmand stykket et alsidigt 

program sammen for både store og små børn. Alle aktiviteter foregår ved eller i 

centerbygningen, og programmet for de enkelte dage ser således ud: 

Mandag den 17. oktober,  kl. 15.00-17.00:  Bålhygge med snobrødsbagning. 

Tirsdag den 18. oktober,  kl. 10.00-12.00: Ansigtsmaling i aktivitetsrummet. 

Onsdag den 19. oktober,  kl. 08.00-20.00: Find en ged i sandkassen. 

Torsdag den 20. oktober,  kl. 13.00-15.30: Ansigtsmaling i aktivitetsrummet 

Torsdag den 20. oktober,  kl. 16.00-16.40:  Quiz på dansk om Halloween 

 Kl. 16.45-17.25:  Quiz auf Deutsch über Halloween 

Mobiltelefon er nødvendig for at kunne deltage i quizzen og der er fine præmier til de 

tre bedste i hver quiz.    

Og fredag er vi klar til at lave en fed tyvstart 

på gys og gru op til Halloween: 

Fredag den 21. oktober, kl. 10.00-12.00:  

Kom og vær med til at udskære græskar 

Fredag den 21. oktober, kl. 17.00-21.00: 

(U)hyggelig halloween aften med bål, snobrød, 

og mulighed for at købe pølser, kaffe og kage. 

Café og Købmand har i efterårsferien åbent 

dagligt fra 8.00 – 20.00. 

OBS! Jegum Café og Købmand holder ferielukket i perioden 07.11.22-

27.11.22. 

  

Regnskab 22  
Vi arbejder stadig benhårdt på at holde vores budget, og vi forventer stadig at gå ud 

af året med det forventede driftsoverskud og lille plus på vores bankkonto. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


