
Beretning 2018 

Jeg vil indlede beretningen med en velkomst til  nye medlemmer der har 
købt sommerhus i Trend, og dermed medlem af Trend 
Sommerhusforening.  Jeg håber I  føler jer godt tilpas i jeres sommerhus, 
og i det store sommerhusområde I er blevet en del af.  

Jeg har i tidligere beretninger omtalt de forskellige indgangsvinkler vi hver
især har til vort dejlige område her i Trend og den vestlige del af 
Himmerland med Limfjorden indenfor rækkevidje.     Vi oplever naturens 
forunderlige og skiftende kræfter,     nyder  området med den 
mangfoldighed den byder os. 

Vi er en forening med ca. 900 medlemmer med udgangspunkt i alle dele 
af landet, men med det tilfælles, at vi har valgt Trend som det område der
danner ramme om vore oplevelser og tilværelse i weekends, ferier og for 
flere`s   vedkommende  hele året.  

                                        Bestyrelsens  visioner i foreningen er: 

      Vi skaber fællesskaber  med plads til mangfoldighed  og respekt for 
den enkelte 

      Vi vil være synlige og aktive  i og udenfor vort område 

      Vi vil forny os uden at miste traditionen 

Med disse enkle ledetråde bestræber vi os på at forvalte og lede 
foreningen.    

   Som bekendt fik vi sidste år  ny sammensætning i bestyrelsen   og vi fik 
hurtigt fordelt de faste opgaver imellem os.  Og dem har vi holdt fast i.   
Vore traditioner med strandrensning en lørdag formiddag, afsluttende 
med hyggeligt selskab, og vores Sct. Hans aften på stranden fastholdes.   
Og vi arrangerer en årlig udflugt til seværdigheder, naturoplevelser med 



hyggeligt samvær her i nærheden af Trend, hvor målgruppen er alle 
generationer.   I 2017 var vi på Ertebølle-centret hvor vi fik lejlighed til at 
se hvordan arbejdsforhold og levevis var her i området for flere tusind år 
siden,   og i år inviterer vi til et nærmere bekendtskab med NæsbyDale 
Badehotel, med en guidet information om området, og med mulighed for 
selv at opleve dette område der er så tæt på vores egen, men alligevel 
meget forskellig.  Og der bliver serveret kaffe i de hyggelige lokaler og 
omgivelser på badehotellet.   Og i aften har vi festaften med god mad, 
god underholdning, et altid hyggeligt fællesskab, der er det overordnede 
grundlag for aftenen.  De arrangerede vandreture på vore afmærkede 
ruter er på samme måde ved at udvikle sig til en traditionel aktivitet.     
Og her vil der i løbet af året ske en fornyelse, idet vi i samarbejde med 
Vitskøl Kloster vil lave en afmærket rute i Vitskøl – skoven.  Dette er i 
samarbejde med Jørgen Bloch der er den daglige leder af Skov- og 
Landbrug under Vitskøl, og som i øvrigt har sommerhus på Anne 
Mariesvej.  Jørgen underviste i øvrigt i brug af Hjertestarteren da vi fik 
vores registreret og klar til brug.  I forbindelse med vores Sct. Hans 
arrangement har Jørgen givet tilsagn om at give et lynkursus og 
information ved brug af Hjertestarter, og hvis der igen kan samles et hold 
vil vi godt gennemføre dette.  Det vil i givet fald blive på Vitskøl Kloster 
efter sommerferien.   

Vi holder også i år fast i vore faste traditionelle aktiviteter.  Vores 
Strandrensning er også i år med udgangspunkt fra Trend Camping, hvor vi 
efter en kop kaffe bevæger os ned på stranden, i grøfterne og rabatten 
langs Viborgvej og får opsamlet det affald der bliver efterladt på 
stranden, eller smidt ud af nedrullede bilruder. Vi slutter af til middag 
med et par røde pølser, øl eller sodavand. Det er for alle generationer.  
Det er Jane der er tovholder på denne aktivitet. 

Sct. Hans aften er i år en lørdag, og Jane og Lone har taget initiativ til at 
starte med aktiviteter for den yngste generation på stranden om 
eftermiddagen.  Det bliver spændende at se hvad de to damer finder på. 



Aftenen vil være med den velkendte tradition med musik, fællessang og 
båltale,  afsluttende med bål ved stranden og så vil solen gå ned over 
Limfjordens vande.   Der bliver mulighed for at købe en forfriskning om 
aftenen.  

Dagens båltaler er i år et af vore medlemmer.     Justitsminister Søren 
Pape Poulsen   har sagt ja tak til at  deltage og holde årets båltale. 

Der vil være mulighed for at køre grenafskæringer på et afmærket 
område en uge før Sct. Hans Aften.  Vi får vore entreprenør til at lave et 
flot bål.  
   

Vort bestyrelsesarbejde har i den forløbne periode budt på flere 
forskellige opgaver. Vi er også blevet ledt godt på vej af henvendelser fra 
medlemmer, der har fremført forskellige ønsker, også med en positiv 
tilkendegivelse af vort arbejde. Der er efterlyst et mere informativt 
referat af vore bestyrelsesmøder. Jeg må understrege at vore referater er 
beslutnings referater. Vi er opmærksom på ønsket, og bestræber os på at 
informere  bredt, og samtidig i respekt for den enkelte.  

Vedligeholdelse af veje og stier er en central og vigtig bestyrelsesopgave.  
Det ville være en lettere opgave at løse hvis vi var herre over vejret, der 
på flere måder ikke har været særlig gunstigt for os.    Vore 2 
gennemgående veje med asfalt  trænger nogle steder til ny belægning.  
Ved de mange vejbump er det besluttet at der foretaget en regulering så 
nedbørsvandet ikke samler sig ved disse bump,  og det påbegyndte 
arbejde med beskæring af bevoksningen får en præsentabel og ensrettet 
udformning.  Vi havde planlagt det udført 2017, men vejret drillede os.  
Som det fremgår af regnskabet er der en opsparet kapital  der stort set 
kommer fra vejbidraget.  

Anonyme anmeldelser har de seneste 2 år været på bestyrelsens bord 
stort set ved hvert bestyrelses møde.  Med 95 anonyme anmeldelser 
oplever vi en mistænkeliggørelse rundt omkring i foreningen. Er det 



naboen, genboen, en fra en anden vej eller andet område der har 
anmeldt.   Anmeldersene drejer sig udelukkende om sekundære 
bygninger der står for tæt på skel.   Jeg har deltaget i en lang række 
møder med administrationen i kommunen, og et enkelt med 
udvalgsformanden for teknisk udvalg.  Der er udarbejdet et forslag til 
ændring af lokalplanen.  Dette forslag og det forudgående 
høringsprocedure vil der blive redegjort for ved behandling af punkt 4  på 
dagsorden.  Efterfølgende vil kommunen sende en ny høring til alle.  Når 
jeg trækker det frem her i beretningen er det alene på grund af at nogen 
gemmer sig bag anonyme anmeldelser.  Jeg og den øvrige bestyrelse tager 
klar afstand fra en sådan handling. 

 Den mistænkeliggørelse naboer imellem er ikke særlig gunstig for 
fællesskabet.   Til de der ønsker forandringer, ændringer eller nye tiltag er
det min klare opfordring at de fremsættes på demokratisk vis, afgøres ved
afstemning her, og respekteres som en demokratisk handling.

  Det er mit håb at vi ved afslutning af denne generalforsamling har 
klarhed over afstand til skel for vore sekundære bygninger, og særligt at vi
i fremtiden ikke får flere anonyme anmeldelser mod vore medlemmer.

Desværre oplever vi også andre eksempler på destruktive handlinger.  Vi 
fik for et par år siden oprettet 3 motionsruter på vore stier.  Disse stier er 
markeret med hver sin farve, og har også det formål at medvirke til at de 
der benytter stierne, kan finde rundt i vort område.  Men desværre har vi 
oplevet at vore anvisnings skilte bliver fjernet eller vendt om.  At det er 
målrettet hærværk ses tydeligt ved at skiltene er skuet af med værktøj, og
bevidst anbragt i en forkert retning. 

Vi må desværre også konstatere at vore opslagsplader med informationer
til vore medlemmer bliver fjernet. Disse er anbragt ved siden af Molokker 
og ved siden af postkasseanlæg, på områder der tilhører foreningen.  Et 
medlem fik heldigvis konstateret hvem der gjorde det i et enkelt tilfælde, 
og underrettede os med det samme.  



Vi tager klar afstand fra disse handlinger med hærværk på vore anvisnings
skilte og vore informationsopslag.   Vi vil naturligvis respektere hvis vore 
medlemmer ikke ønsker anvisnings skilte på vore sti-ruter, og de 
anvendte informationsskilte anbragt som nævnt.     Bestyrelsen vil gerne 
have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om vi fortsat skal anvise 
vore sti-ruter,   og vore informations skilte ved postkasse anlæg og 
molokker. 

På stranden har vi en flagstang med et vimpel med Trend Sommer.  Det 
flag blev rejst i påsken, men fik lov at være der mindre end et døgn. Det 
blev ganske enkelt stjålet fra flagstangen.         

Efter disse lidt kedelige meddelelser vender jeg tilbage til 
vedligeholdelsen af vore veje.   Specifikt vore grusveje.  Vi har gennem de 
seneste år vedligeholdt vore grusveje med pålægning af nyt grus.  Dette 
har medført en utilsigtet niveau forskel til rabatterne nogle steder.  Men 
det er nødvendigt at vandet kan ledes bort fra vejen, og ud i rabatten.   
Der er også nogle hjørner der bliver kørt bredere end de skal være, der 
medfører at der samler sig vand i hullerne.  Det vil betyde at en større del 
af årets vejbidraget anvendes til udbedring af vore grusveje.       Jeg har i 
vinterperioden modtaget ønsker fra enkelte medlemmer om at vore 
grusveje også får en belægning i vinterperioden.  Dette vil ikke have den 
store effekt, men hvis det er ønskeligt kan vi lægge flere grusbunker, så 
de der benytter sommerhuset i vinter  kan fylde opståede huller ud.   Vi 
kan konstatere at flere af vore medlemmer er flinke til at hjælpe med det.
Så herfra en tak til I der medvirker til at fylde i hullerne.    

Vore 2 gennemgående veje der for nogle år siden fik asfaltbelægning og 
samtidig fik en række fartbegrænsende bump  etableret, der desværre 
samler regnvand omkring disse.   Vi aftalte med vores entreprenør at 
disse gener skulle bortskaffes i vinterperioden, men vejret med de store 
mængder regn forhindrede dette udført.  Det er formodentligt bemærket 



at der de seneste dage er taget handling på opgaven, og at den ikke er 
helt afsluttet endnu.   

Det er fortsat nødvendigt at gøre opmærksom på beskæring af træer og 
buske der vender ud mod den kørende trafik.  I værste fald medfører det 
at renovationen ikke bliver afhentet på de veje hvor der er risiko for 
skader på køretøjerne.  

Et andet problem er affald ved fritidshuse der bliver udlejet.   Når en leje 
familie forlader sommerhuset, typisk en lørdag, er der husholdningsaffald
der bliver efterladt på uforsvarlig måde. Det betyder at ræven og måske 
andre dyr har haft lejlighed til at undersøge affaldet grundigt, og efterladt
det spredt omkring, til gene for de øvrige sommerhus-beboere.   Jeg 
understreger at det er ejeren af sommerhuset der har forpligtigelsen til at
affald bliver bortskaffet på forsvarligt.  

Det kommer også henvendelser fra medlemmer der gør opmærksom på 
høje hastigheder med især biler på vore veje, og især på grusvejene, hvor 
børnene færdes.  Vore veje er ikke til høje hastigheder.   Sæt farten ned, 
kør stille og rolig og nyd områdets mange forskellige udtryk når du kører 
ind i området eller er på vej ud af det.  Gør det for børnenes skyld,  og 
brug de få sekunder ekstra køretid på at klappe dig selv på skulderen.  

Jeg vil i denne beretning komme ind på vores regnskab. Ikke det konkrete 
regnskab, men de politiske beslutninger.  Vi har modtaget enkelte 
henvendelser fra medlemmer der efterlyser et budget for det 
indeværende år, og det efterfølgende år.  Med et  omkostningsniveau  
der stort set ligner hinanden år efter år, hvor vore indtægter er fra en 
kontingent på kr. 250,00   pr. medlem, er det stort set kun udgifter til 
uforudsigelige opgaver der vil kunne være udsving i.  Jeg tænker på 
vejvedligeholdelser og pleje og pasning af stier og grønne områder, som 
er udgift tunge, og afhængig af vejrliget.    

En anden disposition er at vi valgte at fremrykke vores årlige studietur der
typisk finder sted i februar måned frem til december 2017.  det medfører 



at regnskabet for  2017 er  påført  en udgift som egentlig skulle til høre 
2018.  Til gengæld vil der så ikke blive nogen udgift i 2018 til studietur.  

Vi har også modtaget en henvendelse om gadebelysning. Ikke om et 
konkret forslag, men om belysning ved flere ejendomme og private 
områder. 

Jeg har  ved møde på administrationen i Farsø i en anden anledning 
nævnt dette.    Der foreligger ikke noget på skrift, men vi har bemærket at
der nogle steder er opsat  spot på nogle træer indenfor skel.  Disse 
tænder i 20 sekunder når man går forbi. Andre har lys på- og ved gavle, 
indgangsdøre som på samme måde slukker efter kort tid.   Ved juletid har 
flere lys i deres udendørs lyskæder.   Administrationens bemærkninger  er
at det ikke er noget de vil blande sig i.  Det vil alene være en 
generalforsamlings beslutning om der må være udendørs belysning på og 
ved ejendomme, når det er opsat indenfor parcellen.                        De 
understreger så at en eventuel beslutning skal være en enten eller.     Et 
sådant forslag vil ikke blive fremsat af bestyrelsen.  

Jeg vil afslutningsvis på denne beretning  fremkomme med nogle 
betragtninger.  Indledningsvis nævnte jeg at vi fik en ny sammensætning i 
bestyrelsen, og jeg vil igen fremhæve at der er en god balance,  et godt 
klima hvor vi hver især har opgaver vi er tovholder for.   Der er arbejde og
funktioner der hele tiden skal være fokus på.       Og der er ønsker og 
opgaver hvor  det sociale samvær og fællesskaber skal udfolde sig.   Vi har
drøftet om vi nu også er gode til det.  Og derfor vil vi gerne høre 
medlemmernes ønsker, og især vil vi gerne inddrage nogle medlemmer til
at være medhjælper,  igangsætter og sparringspartner til bestyrelsen  ved
gennemførelse af aktiviteter der er på ønskesedlen. Eksempelvis kan 
nævnes vores forårsfest i aften.  Vi har et ønske om at inddrage 



medlemmer der sammen med et bestyrelsesmedlem kan planlægge og 
tilrettelægge en sådan forårsfest, hvor målgruppen er vore medlemmer. 

Jeg vil takke kolleger i bestyrelsen for aktivitet, samarbejde    hvor der 
heldigvis er plads til hyggeligt samvær.    Tak til vores forretningsfører for 
et godt samarbejde,   og tak til vore samarbejdspartnere Og 
Vesthimmerlands kommune. 

 

 

 

 

 

           

        

 


