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Om Foreningen 
Foreningen Klitplantagen Blokhus blev stiftet i 1943, og hed oprindeligt 

"Blokhus Klitplantages Lejerforening" eller BKL, og fik sit nye navn på ge-

neralforsamlingen i 2006, samtidig med at nye og mere tidssvarende ved-

tægter blev vedtaget. 

Fokus for Foreningen er en varetagelse af de 118 medlemmers interesser 

i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder både lokalt og på 

landsplan. 

Naturstyrelsen accepterede i 2005 efter en forhandling, muligheden for 

30 årige lejemål, samt ikke mindst en anden reguleringsmekanisme af le-

jen, som har modificeret de tidligere meget væsentlige stigninger. Sagen 

var oppe i Folketinget og blev afgjort af ministeren. 

Foreningen har også etableret et samarbejde med øvrige foreninger i 

Vestkystens Klitplantager og er dermed forhandlingspart i forhold til Na-

turstyrelsen. 

Lokalt er der etableret et godt samarbejde med Skovens repræsentanter, 

som kan medvirke til løsning af sager, såvel som der er to årlige kontakt-

møder med Naturstyrelsen. Hertil kommer at Foreningen er repræsente-

ret i bestyrelsen i Foreningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt 

Kommune. 

Alt med henblik på indflydelse til gode og gavn for foreningens medlem-

mer og med mulighed for at påvirke udviklingen i et unikt, naturskønt 

område 

Andre fokusområder er naturplejen, ridestier, skiltning, lokalplan, grund-

køb og trafikdæmpning. 
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Bestyrelsen beretter 
Arbejdet med køb af grunde har optaget bestyrelsen i de forgangne år. I 

september 2011 blev der afholdt et informationsmøde med ca. 100 del-

tagere. Status er, at 22 grunde er blevet købt pr. sommer 2015. Undervejs 

har der været at godt samarbejde med hhv. Jammerbugt Kommune og 

Naturstyrelsen. Med sidstnævnte har der være en drøftelse omkring op-

rettelsen af vejlaug og omdannelse af lejerforeningen til en le-

jer/ejerforening. 

Der har været jævnlige møder med Naturstyrelsen om bl.a. placeringen af 

"Gateway Blokhus" og shelterne ved Th. Henriksens vej. Begge drøftelser 

er faldet ud til bestyrelsens tilfredshed. Også mulighederne for fartmåling 

på Havørns Allé og regler for anvendelse og placering af varmepumper 

har været drøftet. Endelig har vores forening medlemmer i repræsentant-

skabet i foreningen "Blokhus/Hune i Udvikling", som bl.a. medvirker til 

musik på torvet, oprettelsen af Gateway Blokhus mv. 

I det kommende år vil bestyrelsen sætte fokus på forhold i kontrakterne 

kontra vilkårene i lokalplan 200, særlig med fokus på mulighederne for at 

ændre lokalplanen. Medlemmerne opfordres til at henvende sig til besty-

relsen med input til arbejdet. 

Generelt vil bestyrelsen som altid opfordre til, at man som husejer over-

holder sin kontrakt med skoven, og orienterer i den forud for nye projek-

ter. Tillige bør man altid sikre sig et skriftligt tilsagn fra Naturstyrelsen i 

forbindelse med mundtlige aftaler. Så er men sikret, hvis der senere skul-

le blive stillet spørgsmål ved forhold ved eller på husene. 
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Bestyrelsen for Foreningen Klitplantagen Blokhus 

Formand    Næstformand 

Fleming Friis Larsen   Jørgen Hein 

Strandgårdsvej 40   Strøybergsvej 48 

4000 Roskilde   9000 Aalborg 

Tlf.: 46 35 98 85   Tlf.: 25 16 29 90 

Adresse i Blokhus   Adresse i Blokhus 

Skovduesvinget 10, 9492 Blokhus  Mejse Allé 5, 9492 Blokhus 

Mail: flemingfl@post.tele.dk  Mail: jheinaalborg@gmail.com 

 

Kasserer    Sekretær 

Søren Hald    Søren Thomsen 

Asmild Vænge 30   Lundtoftevej 61, 1. tv 

8800 Viborg   9800 Hjørring 

Tlf.: 86 67 41 25   Tlf.: 22 72 54 04 

Adresse i Blokhus   Adresse i Blokhus 

Fasansvinget 6, 9492 Blokhus  Fasansvinget 4, 9492 Blokhus 

Mail: hald1946@gmail.com  Mail: s.t.thomsen@dadlnet.dk 

Bestyrelsesmedlem med kontakt til skoven og lokale foreninger 

Henrik Lindholm Kristiansen 

Nordtoft 41 

9000 Aalborg 

Tlf.: 61 68 28 74 

Adresse i Blokhus 

Mejse Allé 7, 9492 Blokhus 

Mail: henrik.lindholm@stofanet.dk 

 


