
Beretning	  2019	  	  

Jeg	  vil	  indlede	  dette	  års	  beretning	  med	  nogle	  betragtninger,	  iagttagelser	  og	  	  
personlige	  oplevelse,	  	  der	  for	  mig	  og	  min	  familie	  gør	  Trend	  Sommerhusforening	  og	  
det	  	  nærliggende	  område	  med	  de	  lokale	  	  by-‐	  områder	  til	  noget	  særligt.	  	  	  

Jeg	  føler	  hver	  gang	  jeg	  kører	  ind	  i	  området,	  	  	  en	  glæde,	  	  	  en	  ro	  og	  bevidsthed	  om,	  	  	  	  	  
at	  nu	  er	  jeg	  hjemme.	  	  	  	  	  

Der	  er	  hvert	  år	  flere	  familier	  	  der	  benytter	  muligheden	  for	  at	  gøre	  sommerhuset	  til	  
den	  permanente	  bolig,	  	  velvidende	  at	  det	  	  har	  status	  som	  sommerhus,	  men	  	  med	  ret	  
til	  at	  bruge	  det	  hele	  året.	  	  	  	  	  Og	  der	  er	  ligeledes	  mange	  familier	  der	  benytter	  
sommerhuset	  i	  længere	  perioder,	  	  	  m	  ens	  andre	  udlejer	  deres,	  	  	  	  	  	  og	  dermed	  er	  
medvirkende	  til,	  	  	  at	  flere	  	  familier	  får	  kendskab	  til	  	  trend-‐området.	  	  	  	  

Fælles	  er,	  	  at	  oplevelsen	  og	  glæden	  ved	  området,	  	  	  naturen,	  	  	  	  det	  rige	  dyreliv,	  	  	  de	  
forskellige	  vejrtyper	  	  opleves	  forskelligt,	  	  	  afhængigt	  af	  hvor	  man	  befinder	  sig	  i	  
sommerhusområdet,	  	  	  og	  glæden	  ved,	  	  	  at	  det	  samler	  os	  i	  et	  fællesskab	  med	  respekt	  
for	  den	  enkelte	  og	  samtidig	  åben	  for	  fælles	  aktivitet.	  	  

Det	  er	  i	  den	  ånd	  og	  den	  vision	  vi	  i	  bestyrelsen	  bestræber	  os	  på	  at	  binde	  os	  
sammen.	  	  	  

Vi	  har	  faktuelle	  opgaver	  vi	  bestræber	  os	  på	  at	  udføre.	  	  Vore	  2	  gennemgående	  veje	  
med	  asfaltbelægning	  skal	  vedligeholdes.	  	  	  	  	  Dette	  sker	  ved	  en	  behovs	  bestemt	  
vurdering.	  	  	  	  Og	  her	  i	  2019	  vil	  et	  vejstykke	  på	  Anne	  Mariesvej	  få	  lagt	  en	  ny	  belægning	  
på.	  	  Vi	  vil	  informere	  på	  hjemmesiden	  og	  ved	  opslag,	  når	  tidspunktet	  er	  fastlagt,	  men	  
det	  bliver	  i	  uge	  19	  eller	  uge	  20.	  	  	  

	  Vore	  grusveje	  får	  en	  årlig	  behandling,	  	  enkelte	  med	  knust	  asfalt,	  øvrige	  med	  grus	  
belægning.	  	  	  	  	  	  Det	  skiftende	  og	  uforudsigelige	  	  vejrlig	  har	  en	  væsentlig	  indflydelse	  på	  
det	  optimale	  tidspunkt	  	  for	  vej-‐vedligeholdelsen.	  	  	  	  	  	  En	  lille	  historie	  der	  kunne	  have	  
fået	  alvorlige	  følger.	  	  	  

Vores	  vej	  entreprenør	  var	  i	  den	  varme	  	  periode	  i	  vort	  område	  for	  at	  køre	  grus	  på,	  	  og	  
heldigvis	  med	  et	  vågent	  øje	  hvad	  han	  foretog	  sig.	  	  Hans	  maskine	  ramte	  en	  af	  stenene	  
i	  belægningen,	  	  	  	  det	  slog	  gnister	  og	  antændte	  det	  tørre	  græs.	  	  	  	  	  	  	  Han	  havde	  en	  
vandbeholder	  i	  lastbilen	  og	  fik	  slukket	  det	  antændte	  græs,	  hvorefter	  han	  stoppede	  
sit	  arbejde,	  og	  først	  genoptog	  det	  efter	  den	  lange	  varme	  og	  tørre	  sommer	  slap	  sit	  
tag.	  	  	  



Dette	  også	  sagt	  for	  at	  informere	  om	  hvor	  lidt	  der	  skal	  til	  i	  varme	  perioder,	  for	  at	  en	  
alvorlig	  ulykke	  kan	  ske.	  	  	  	  Vi	  har	  erfaret	  at	  der	  er	  medlemmer	  der	  groft	  tilsidesætter	  
forbud	  mod	  afbrænding	  af	  haveaffald	  ved	  deres	  sommerhus.	  	  Hvis	  dette	  konstateres	  
skal	  beredskabet	  tilkaldes.	  	  	  Denne	  uforsvarlige	  handling	  kan	  få	  uoverskuelige	  følger	  
og	  det	  kan	  ikke	  siges	  klart	  nok,	  at	  det	  er	  forbudt	  at	  brænde	  haveaffald	  af.	  	  Der	  er	  en	  
grund	  til	  at	  vi	  har	  2	  slukningskøretøjer	  hvert	  år	  til	  vores	  Sct.	  Hans	  aften,	  og	  der	  ikke	  
må	  tændes	  en	  tændstik	  før	  brandtilsynet	  har	  sagt	  ok.	  

	  	  	  	  	  Og	  dette	  får	  mig	  så	  til	  yderlige	  at	  henlede	  opmærksomheden	  på	  gren-‐	  og	  
træafskæringer	  der	  ligger	  på	  grundene,	  både	  indenfor	  og	  udenfor	  skel.	  	  

Dette	  er	  i	  øvrigt	  	  noget	  kommunens	  beredskab	  er	  meget	  opmærksom	  på	  og	  jeg	  er	  
bekendt	  med	  at	  de	  vil	  tage	  handling	  på	  at	  fjerne	  tørre	  gren-‐	  og	  træaffald	  uden	  
forudgående	  varsel,	  og	  efterfølgende	  sende	  regningen	  til	  	  grundejerne.	  	  Dette	  sagt	  
for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  at	  vi	  alle	  har	  en	  forpligtigelse	  til	  at	  få	  fjernet	  disse	  tørre,	  
afskårne	  træer	  og	  buske	  kort	  efter	  beskæring	  har	  fundet	  sted.	  	  	  også	  på	  stamvejene,	  
skal	  der	  	  beskæres,	  	  så	  den	  kørende	  trafik	  kan	  komme	  igennem	  uden	  risiko	  for	  at	  få	  
deres	  biler	  ridset.	  	  	  

Hvis	  dette	  ikke	  bliver	  udført	  efter	  gældende	  bestemmelser,	  kan	  det	  medføre	  at	  vore	  
skraldespande	  der	  står	  ved	  vore	  sommerhuse	  ikke	  bliver	  afhentet,	  og	  det	  kan	  også	  
medføre	  at	  de	  mindre	  stikveje	  ikke	  får	  udlagt	  ny	  vejbelægning.	  	  	  

Det	  får	  mig	  til	  at	  gentage	  en	  opfordring	  der	  er	  blevet	  fremført	  tidligere,	  	  	  	  og	  som	  
enkelte	  har	  taget	  handling	  på.	  	  	  	  	  Nemlig	  den	  opfordring	  at	  	  mails,	  telefonnr.	  bliver	  	  
udvekslet	  	  mellem	  medlemmer	  på	  	  stikvejene,	  både	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  
enkeltstående	  problemer,	  men	  også	  en	  opfordring	  til	  at	  arrangere	  en	  arbejdsdag	  
med	  beskæring	  og	  bortskaffelse	  af	  grene.	  	  Arbejdet	  skal	  jo	  gøres,	  og	  det	  er	  den	  
enkelte	  grundejer	  der	  har	  ansvaret.	  	  	  

Jeg	  har	  modtaget	  en	  henvendelse	  fra	  et	  medlem	  der	  gerne	  vil	  have	  en	  medlemsliste	  
med	  adresse	  på	  alle	  medlemmer.	  	  	  Vi	  må	  ikke	  udlevere	  en	  sådan.	  	  	  

Jeg	  får	  med	  mellemrum	  henvendelser	  om	  knuste	  vinduer,	  åbne	  døre,	  m.m.,	  og	  tager	  
oplysning	  om	  ejerens	  	  telefonnr.,	  hvorefter	  ejeren	  bliver	  gjort	  opmærksom	  på	  
situationen.	  	  Men	  det	  er	  vores	  opfordring	  at	  der	  udveksles	  kontakt-‐muligheder	  
naboer	  imellem.	  	  

	  



Vores	  planlægning	  af	  vedligeholdelser	  af	  områdets	  veje-‐og	  stier,	  og	  grønne	  områder	  
er	  meget	  afhængig	  af	  vejrliget.	  	  Men	  vi	  bestræber	  os	  på	  at	  vort	  område	  fremtræder	  i	  
en	  fornuftig	  og	  forsvarlig	  stand.	  	  

	  

Vore	  stier	  med	  de	  afmærkede	  ruter	  bliver	  flittigt	  benyttet,	  og	  det	  er	  faktisk	  hele	  året	  
der	  er	  nogen	  på	  vore	  stier.	  	  	  	  	  	  Vi	  er	  i	  gang	  med	  de	  forberedende	  tiltag	  til	  en	  ny	  folder	  
med	  kortoversigt	  og	  aktuelle	  informationer.	  	  	  

Bestyrelsen	  har	  også	  været	  repræsenteret	  ved	  orienteringsmøder	  vedrørende	  
muligheder	  for	  tilskud	  fra	  bredbåndspuljen.	  	  Vi	  må	  konstatere	  at	  vi	  ikke	  er	  
berettiget.	  	  	  	  Vi	  	  modtager	  henvendelse	  fra	  medlemmer	  der	  ikke	  kan	  modtage	  
tilfredsstillende	  dækning.	  	  Både	  med	  telefoni,	  internet	  og	  fjernsyn.	  	  

Et	  punkt	  der	  stort	  set	  altid	  bliver	  taget	  op	  på	  vores	  generalforsamling	  er	  en	  
adskillelse	  af	  den	  kørende	  og	  cyklende	  trafik	  på	  Viborgvej.	  	  Vi	  har	  også	  i	  den	  periode	  
vi	  afslutter	  nu	  haft	  kontakt	  med	  administrationen	  og	  også	  med	  politikere.	  	  Vi	  kan	  
konstatere	  at	  det	  ikke	  er	  på	  deres	  anlægsbudget	  de	  nærmeste	  år.	  	  

Vi	  har	  også	  givet	  udtryk	  for	  ønskes	  om,	  at	  hastigheden	  på	  Viborgvej,	  gennem	  vort	  
område	  fastholdes	  på	  60	  km.	  hele	  året.	  	  Dette	  ønske	  er	  også	  sendt	  til	  politiet	  ved	  
ledelsen	  af	  vort	  område	  i	  Nordjylland.	  	  	  Og	  vi	  har	  ligeledes	  videregivet	  	  ønsket	  om	  en	  
bedre	  dækning	  af	  den	  kollektive	  trafik.	  	  	  

Jeg	  vil	  også	  nævne	  at	  vores	  hjertestarter	  har	  været	  i	  brug.	  Den	  blev	  brugt	  i	  
forbindelse	  med	  et	  hjertestop,	  og	  blev	  anvendt	  indtil	  Falck	  kom	  og	  tog	  over.	  	  	  

For	  nogle	  år	  siden	  gennemført	  vi	  et	  hjertestarter-‐kursus	  på	  Vitskøl	  	  	  kloster	  hvor	  Jørn	  
Block	  er	  underviser	  i	  brug	  af	  hjertestarter,	  og	  vi	  er	  indstillet	  på	  at	  gentage	  denne	  
undervisning	  på	  et	  nyt	  seminar.	  	  Der	  kan	  være	  20	  personer	  på	  holdet	  og	  der	  skal	  
afsættes	  en	  aften	  til	  undervisningen.	  	  

Som	  det	  er	  nævnt	  i	  den	  skriftlige	  orientering	  vil	  vi	  under	  punkt	  4	  på	  dagsorden	  
fremlægge	  bestyrelsens	  indstilling	  til	  oprydning,	  oprensning	  af	  et	  centralt	  friareal	  og	  
en	  lille	  sø	  der	  er	  en	  del	  af	  dette	  område,	  og	  omdanne	  arealet	  til	  et	  rekreativt	  område	  
med	  stier,	  opstilling	  af	  bænke.	  	  Vi	  har	  allieret	  os	  med	  forvaltningen	  i	  kommunen,	  
afholdt	  flere	  møder,	  også	  med	  besigtigelse	  af	  området	  og	  vi	  har	  i	  samarbejde	  med	  
forvaltningen	  udarbejdet	  de	  plancher	  der	  pryder	  væggene	  her	  i	  lokalet.	  	  	  



I	  vores	  forening	  har	  vi	  flere	  fri-‐områder.	  	  	  	  	  I	  de	  fleste	  områder	  er	  der	  oldtidsminder	  
der	  gør	  os	  opmærksom	  på	  aktiviteter	  	  i	  en	  svunden	  tid,	  	  der	  fortæller	  	  os	  om	  
aktiviteter,	  	  levevis	  og	  	  respekt	  for	  områdets	  muligheder.	  	  

Sådan	  er	  det	  også	  i	  dag.	  	  

Vi	  udviser	  respekt	  for	  tusinders	  års	  liv	  og	  aktivitet	  i	  vort	  område.	  	  	  	  	  	  	  Vi	  kommer	  stort	  
set	  fra	  alle	  steder	  i	  DK.,	  vi	  nyder	  fællesskabet	  med	  naboer	  og	  gode	  venner,	  	  med	  
respekt	  	  for	  individuele	  	  oplevelser	  i	  	  	  vort	  område.	  	  	  	  

Vi	  har	  også	  visioner	  og	  ideer,	  	  der	  	  vil	  	  fastholde	  områdets	  historie,	  og	  samtidig	  
præge	  	  det	  som	  et	  område	  der	  kulturelt	  og	  fritidsmæssigt	  er	  et	  billede	  af	  det	  
aktuelle	  livsmønster.	  	  

Det	  er	  vores	  indstilling	  at	  vore	  friarealer,	  der	  for	  de	  flestes	  vedkommende	  er	  fredede	  
områder,	  men	  som	  godt	  må	  beskæres,	  og	  selvgroede	  træer	  må	  fjernes,	  	  	  bliver	  mere	  
synlige	  som	  friarealer,	  	  	  	  	  	  uden	  der	  nødvendigvis	  bliver	  med	  store	  omkostninger	  til	  
følge.	  	  Vi	  vil	  godt	  efterlyse	  ideer,	  	  	  	  	  således	  de	  kan	  tilpasses	  ønsker	  og	  økonomi.	  	  

I	  bestyrelsen	  har	  vi	  stor	  respekt	  for	  individuel	  udnyttelse	  af	  sommerhusområdet.	  
Samtidig	  	  tager	  vi	  initiativ	  til	  samvær	  uden	  de	  store	  armbevægelser.	  	  	  	  Vi	  bestræber	  
os	  på	  at	  tilbyde	  kendskab	  til	  nærområdet,	  	  der	  giver	  	  muligheder	  for	  at	  få	  	  indtryk	  
om	  dette	  stykke	  Danmark	  ved	  aktivt	  at	  deltage.	  	  	  	  Vores	  forårsfest	  	  på	  dagen	  hvor	  vi	  
holder	  generalforsamling	  	  er	  	  der	  mulighed	  for	  et	  hyggeligt	  	  samvær	  med	  
foreningens	  medlemmer.	  	  	  	  	  

Vi	  fastholder	  vore	  traditioner	  med	  strandrensning.	  	  Sammen	  med	  camping	  –	  
gæsterne	  på	  Trend	  Camping	  bruger	  vi	  nogle	  timer	  på	  at	  rense	  stranden	  og	  især	  
grøftekanterne	  langs	  Viborgvej.	  Og	  slutter	  af	  med	  et	  hyggeligt	  samvær	  på	  Trend	  
Camping.	  	  

Sct.	  Hans	  aften	  er	  også	  en	  tradition	  vi	  holder	  fast	  i.	  	  Mange	  mennesker	  fra	  fjern	  og	  
nær	  har	  gjort	  det	  til	  en	  tradition	  med	  fællesskab	  og	  en	  hyldest	  til	  midsommer	  ved	  en	  
hyggelig	  aften	  på	  Trend	  strand.	  	  	  

Vi	  har	  tradition	  for	  et	  nærmere	  bekendtskab	  med	  nærområdets	  seværdigheder.	  	  I	  
2018	  var	  vi	  på	  Næsbydale	  Badehotel	  og	  kunne	  opleve	  hvor	  forskellig	  områder	  langs	  
Limfjorden	  er,	  med	  få	  km.	  afstand.	  	  Samtidig	  fik	  vi	  en	  god	  orientering	  fra	  ejeren,	  der	  i	  
øvrigt	  også	  har	  været	  sommerhusejer	  her	  i	  Trend.	  	  



I	  år	  har	  vi	  valgt	  at	  blive	  i	  vort	  eget	  område	  der	  byder	  på	  flere	  kunstnere	  der	  vil	  vise	  
os	  deres	  kunst	  og	  fortælle	  om	  den	  inspiration	  Trend	  –	  området	  giver	  dem	  ved	  
udførelse	  af	  maleri,	  	  vævning,	  glaskunst	  m.m.,	  og	  dette	  sammen	  med	  en	  vandretur	  i	  
vort	  skønne	  område,	  hvor	  vi	  besøger	  vore	  kunstnere.	  Denne	  tur	  er	  arrangeret	  af	  
Preben	  fra	  bestyrelsen,	  og	  finder	  sted	  pinselørdag	  eftermiddag.	  	  Vi	  planlægger	  også	  
en	  tur	  til	  Løgstør	  der	  omfatter	  en	  sejltur	  på	  kanalen.	  	  	  	  Den	  er	  på	  tegnebrættet.	  	  

Jeg	  vil	  også	  nævne	  vores	  håndtering	  af	  det	  affald	  vi	  hver	  især	  producerer.	  Det	  er	  
vores	  forpligtigelse	  at	  bortskaffe	  det	  efter	  de	  bestemmelser	  vi	  er	  pålagt.	  Vi	  har	  vores	  
affaldsspande	  ved	  vore	  huse,	  beregnet	  til	  husholdnings-‐affald.	  	  Derudover	  5	  sæt	  
molokker	  med	  hver	  5	  fraktioner.	  	  Det	  affald	  vi	  producerer	  der	  ikke	  kan	  være	  der,	  
eller	  ikke	  er	  beregnet	  til	  det,	  	  skal	  bortskaffes	  på	  kommunens	  affaldspladser.	  	  	  

Affaldet	  er	  den	  enkeltes	  ejendom.	  	  Købt	  og	  betalt	  i	  dyre	  domme.	  	  Det	  er	  en	  fejl	  at	  tro	  
at	  naboen	  eller	  øvrige	  medlemmer	  har	  en	  forpligtigelse	  til	  at	  bortskaffe	  det	  	  man	  
smider	  rundt	  omkring	  i	  området.	  	  	  

Jeg	  bliver	  med	  mellemrum	  kontaktet	  eller	  møder	  medlemmer	  der	  beretter	  om	  hvor	  
mange	  tomme	  øl-‐dåser	  de	  samler	  op,	  ved	  især	  på	  kørevejene	  her	  i	  Trend.	  	  	  

Jeg	  minder	  om	  at	  der	  bliver	  afhentet	  Storskrald	  	  onsdag	  den	  24.	  april	  	  Lige	  efter	  
påske.	  	  

Jeg	  vil	  	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  takke	  I,	  	  	  der	  på	  jeres	  færden	  rundt	  om	  i	  vort	  
område	  opsamler	  affald,	  og	  bortskaffer	  det,	  	  	  men	  samtidig	  beklage	  at	  det	  er	  
nødvendigt.	  	  	  Jeg	  vil	  også	  takke	  jer	  der	  yder	  en	  praktisk	  hjælp	  med	  vedligeholdelser,	  
opsætning	  af	  informationer	  m.m..	  	  

Og	  jeg	  vil	  takke	  mine	  kolleger	  i	  bestyrelsen	  og	  vores	  suppleant	  der	  deltager	  i	  det	  
praktiske	  arbejde,	  for	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde,	  	  og	  takke	  	  vores	  forretningsfører	  der	  
holder	  styr	  på	  vores	  økonomi	  for	  et	  godt	  samarbejde.	  	  

Vi	  har	  modtaget	  emner	  der	  ønskes	  til	  debat.	  	  	  

Det	  er	  cykelsti	  fra	  Vitskøl	  Kloster	  til	  Gunderupvej.	  	  

Det	  er	  pleje	  af	  friareal	  matrikel	  10D	  der	  udgør	  arealet	  ved	  boldbanen.	  	  	  

Det	  er	  afbrænding	  af	  haveaffald.	  	  	  Der	  er	  total	  forbudt,	  men	  tilsidesættes.	  	  

Og	  en	  henvendelse	  der	  omhandler	  mobildækning	  /	  medlemsliste	  på	  medlemmer	  /	  

	  Henvendelser	  og	  indkaldelser	  m.m.	  på	  mail.	  	  	  



Disse	  emner	  bliver	  	  behandlet	  under	  punkt	  4	  på	  dagsorden.	  Jeg	  har	  nævnt	  dem	  kort	  i	  	  
beretningen,	  men	  henviser	  debatten	  til	  punkt	  4.	  	  Der	  er	  ikke	  tale	  om	  konkrete	  
forslag.	  	  

Med	  disse	  ord	  vil	  jeg	  afslutte	  beretningen	  og	  overlade	  den	  til	  debat	  gennem	  ledelse	  
af	  dirigenten.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  


