
Til grundejere i Nørklit Grundejerforening, Grundejerforeningen Sønderklit, 
Klitten Grundejerforening, samt Fred- og Rovejs Grundejerforening.

Information om ”ny” skiltning ved Lejrcenter Klitten.

 

Vi har i bestyrelsen bag Lejrcenter Klitten desværre set os 
nødsaget til at opsætte skiltning som beskriver Privat område 
- uvedkommende ingen adgang. Vi er meget kede af den 
beslutning, men håber alligevel på forståelse derfor.

Vi har gentagende gange erfaret at nogle enkelte personer fra lokalområdet syntes, at
man bare kan gå ind på Lejrcentrets området, mens der er lejere på Lejrcentret. Det 
sker med den klare hensigt, at henvende sig til de lejere som er på enten Klitten eller 
Hvide Klit for at udspørge dem om navn, hvorfra de kommer, bevæggrund for ophold 
eller direkte konfrontation imod deres tilstedeværelse i området. Vi oplever, at der 
tages billeder af deltagere i området, der videofilmes og der optages lydfiler, alt 
sammen uden forudgående accept. Dette er på ingen måde acceptabelt!

 

Det skaber meget stor utryghed overfor Lejrcenterets gæster, når en for dem ukendt 
person, med et til tider meget ubehageligt toneleje udspørger enkelte personer om 
deres tilstedeværelse på lejrcentrets området. Det skaber utryghed for både børn og 
voksne, når personer der ikke er lejrdeltagere, pludselig befinder sig mellem teltene, i 
lejrbygningen, ved bålpladsen eller midt i en aktivitet. 

 

Vi ved godt, at dette tiltag kommer til at berøre jer naboer i området, som ellers 
færdes med respekt på lejrcentrets område, men vi mener at nu er grænsen nået. Vi 
håber med denne skrivelse på jeres forståelse for skiltningen og håber på, at vi 
sammen kan være med til at skabe plads og rammer for os alle. Lejrcenter Klitten vil 
stadig meget gerne det gode naboskab, men vi bliver nødt til at bede om at man 
respekterer privatlivets fred, ikke mindst når der er lejrdeltagere på de 2 lejre. Dertil 
beder vi også om respekt for, at det er forbudt at optage film, tage billeder, optage 
lydklip og lignende på lejrcenterets område.

Vi er fuldt beviste om, at hjertestarteren sidder på facaden på 
Klitten, og den skal alle, som får brug for den, selvfølgelig 
hente og bruge uden nærmere aftale. 

Lejrcenter Klitten beklager meget den nye skiltning, men håber på alle grundejeres 
forståelse for dette tiltag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Lejrcenter Klitten


