Byd din nabo på et glas….
Initiativtager til
Sømærke og
Redningsstation

Støtte til
Musikken

Udsmykning

Lokalplaner
Samarbejde
og aktiviteter

Støtte til den store

Grundejerforeningen
betaler..

udendørs
skøjtebane på
Blokhus Torv

En stærk grundejerforening i Blokhus og omegn stimulerer den fortsatte positive
udvikling, der sikrer Blokhus området positionen som en af de mest attraktive
destinationer i DK.
Du opfordres hermed til at sikre, at også dine nye naboer tilskyndes til at være
medlem af foreningen. På blokhusgf.dk er de gode argumenter samlet, men et
væsentligt argument er naturligvis, at du er interesseret i at holde området
spændende og dynamisk og samtidig bevare respekten for den helt utrolige skønne
natur.
Vi håber, at du vil hjælpe med at holde foreningen attraktiv og handlekraftig. Når din
nabo har betalt sit kontingent, modtager du en voucher til køb af en flaske god vin
fra Spar (Hune eller Blokhus), og så er det op til jer sammen at besegle godt
naboskab over et glas ved en passende lejlighed.

Se bagsiden……

Når du melder din nabo eller dine venner ind i Grundejerforeningen, er du med til at bevare
et stærkt talerør for hele området. Foreningen kvitterer med en flaske vin for din
ulejlighed. Måske kan vinen være midtpunkt for en hyggesnak med netop din nye nabo.

Nyt medlem:
Navn: _____________________________________________________________________
Adresse i Blokhus:
__________________________________________________________________________
Hjemmeadresse (folkeregister):
__________________________________________________________________________
Tlf nr. _________________________,
Mail adr.: _______________________________________________

Jeg foreslår med glæde ovennævnte som nyt medlem af Blokhus og Omegns
Grundejer forening og jeg modtager - når ovennævnte har indbetalt sit kontingent
for 2020 og 2021 ialt 200 kr - en voucher på en flaske god vin fra Spar i Hune eller i Blokhus.
Blokhus den ____/_____. 202__

Navn: _____________________________________________________________________
Adresse i Blokhus:

__________________________________________________________________________
Hjemmeadresse (folkeregister):

__________________________________________________________________________
Tlf nr. _______________ Mail adr.: ________________________________________________________

Scan venligst den udfyldte blanket og send den til blokhusgf@gmail.com
eller
Du er også velkommen til blot at maile ovenstående information på almindelig mail til

blokhusgf@gmail.com

