
Trend Sommerhusforening
Generalforsamling 2022

Hermed fremsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling,
der afholdes i henhold til foreningens vedtægter.

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 30. April 2022 kl. 10.00
Fort West, Trendvej 60, Borregård, 9670 Løgstør

Ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 4. Juni 2022 kl. 14.00
Boldbanen, Agathesvej, Trend, 9670 Løgstør

Ordinær generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens tilstand og virksomhed
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt præsentation af budget.
4. TDC mast
5. Vedtægtsændringer.
6. Dagrenovation: Orientering
7. Legeplads
8. Indkomne sager/forslag/emner
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Bente Nielsen og Mette Sigaard Højbjerg
Valg af bestyrelsessuppleant: på valg er Ejner Larsen. Alle 3 bestyrelsesmedlemmer
modtager gerne genvalg.

11. Valg af 2 revisorer:  På valg er Anders Jørn Skriver og Hanne Rasmussen. Begge revisorer
modtager gerne genvalg.
Revisor suppleant

12. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
3. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Charlotte Storvang/Formand

Sager/forslag/emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest lørdag den 16. April 2022. Rettidige indkomne Sager/forslag/emner vil blive lagt ud til
orientering på foreningens hjemmeside.
Vi gør opmærksom på, at man kan fremsende forslag til de personvalg der finder sted. Disse forslag,
til personvalg, kan også mundtligt fremsættes på selve generalforsamlingen.
Der vil blive serveret morgenkaffe og morgenbuffet for tilmeldte til den ordinære
generalforsamling fra kl. 9.30. Hvis man ønsker dette, skal tilmelding ske direkte til Trend kro
på tlf: 98678135 senest tirsdag d. 26. April
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Formandsberetning Trend sommerhusforening 30. April 2022

Hjertelig velkommen til sommerhus foreningens
generalforsamlingen.

Vil starte med at sige tak til jer medlemmer for den store opbakning
til den nye bestyrelse. Det har været dejligt at have været i direkte
kontakt med jer medlemmer og  opleve jeres store engagement her
i vores område.

De forskellige udvalg i medlemmer har dannet og de opgaver i har
påtaget jer, har bestyrelsen taget imod med kyshånd. Dette er
virkelig et bevis for, at muligheder er der mange af, når man giver
den en skalle her i vores forening.

Tak til foreningens medlemmer Mai, Malte og Anders for at tage
både initiativ og påtaget sig den store opgave med, at oprette
Facebook-gruppen til arrangementer for vores børn herude i Trend
og for at have stået for, sommerhusområdet første fælles påskeæg
jagt. En rigtig dejlig dag.

Tak til Kristian Haldrup fra fort West  og Gitte Holm  fra Trend kro
for deres store hjælp med at få bestyrelsens første
generalforsamling stablet på benene.

VEDLIGEHOLD AF VEJE

Årets vejvedligehold startede med, at bestyrelsen besluttede, at vi,
år for år, tager beslutning omkring, hvad vores veje trænger til. Der
blev lavet ‘prøveskrab’ på 3 af stamvejene; Elisevej, Marthasvej og
Mariesvej. Dette virkede efter hensigten.I 2022 får vi ‘skrabet’
stamvejene, et vist antal gange. Firmaet der stå for arbejdet, vil i
samarbejde med bestyrelsen, vurdere, hvor mange gange det er
nødvendigt. Der vil ikke blive påfyldt med stabilgrus på de små
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stikveje og kørt mere knust asfalt på stamvejene i 2022.
Konstruktivt med de tilbagemeldinger der er kommet om tiltagene
virker.

STISYSTEM
Pæle til vandrestier er besigtiget og optalt af bestyrelsen og
motions glade medlemmer. Der er indhentet tilbud på pæle.
Bestyrelsen og stiudvalget synes området fortjener nogle gode
solide pæle, der kan holde i rigtig mange år. Glæder os til de mange
skønne gåture på vores ca 30 km velplejede stisystem.
Hjerteforeningen har kontaktet os angående, om de må have lov til
at arrangere gåture herude udoverover hjerteruten ( den blå rute på
6 km). De fik, selvfølgelig, et stort rungende ja! Håber I har lyst at
gå med. Husk at Vesthimmerlands kommune har udviklet en
fantastisk app, hvor man kan se alle ruterne herud. Download
app’en ‘stiguide Himmerland’ ned på telefonen.  App’en findes på
hjemmesiden www.naturekspeditionen.dk link til app ligger også på
Trend sommerhus foreningens facebookgruppe.

TRAPPE

Den store trappe af jernbanesveller ved bold-og petanquebanen der
forbinder Agathesvej med Charlottesvej  trænger til udskiftning. Vi
har vurderet, at det er en håbløs opgave, at begynde at udføre
reparationer på den gamle dame. vi har budgetteret med 85.000,-.
Denne budgettering sker på baggrund af indhentede prisoverslag.
Vi, i bestyrelsen, arbejder med forskellige løsningsmodeller; såsom
trappe af rent træ og at sætte elefantriste op som trappetrin.

LEGE-AKTIVITETSPLADS

Foreningens legeplads udvalg arbejder hårdt for, at det skal
lykkedes for os alle, at få en aktivitetsplads/legeplads hvor, der er
plads til fysisk udfoldelse og leg for alle aldersgrupper; børn som
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voksne. De mangler generalforsamlingens tilkendegivelse på, at
foreningen stiller de nødvendige økonomiske ressourcer til
rådighed, for at kunne arbejde videre med dette fantastiske projekt.
Legepladsudvalget vil præsentere projektet under punkt 7 i
udsendte dagsorden.

Bold- og petanquebane bibeholdes på sin nuværende placering.
Petanque bane bliver gjort sommerklar. Så håber, der er nogle, der
er klar på en bette turnering?

DAGRENOVATION

Vesthimmerlands kommune har truffet afgørelse om at afhentning
af dagrenovation ved de enkelte sommerhuse forsvinder. Dette
gælder også for dem der er fastboende i sommerhusområdet.
Afhentning af dagrenovation fortsætter i 2022, som det fremgår af
Vesthimmerlands kommunes renovations kalender.
Forslag Fremsendt af medlemmer af foreningen er udleveret
skriftligt og gengivet mundtligt til Vesthimmerlands kommune. Der
er ikke kommet noget endeligt svar fra Vesthimmerlands kommune
på dette forslag.
Yderlig orientering sker i henhold til udsendte dagsordens punkt 6.

TDC ANTENNEMAST

Bestyrelsen er blevet kontaktet af KPR TOWERS A/S på vegne af
TDC angående opsætning af 30 m mast i Trend sommerhusområde.
Masten vil kunne forbedre og fremtidssikre området i forhold til
telefoni og luftbårne internetforbindelser udbudt af TDC og de
mobiludbydere der har købt sig adgang til TDC signalet.
Dette emne kræver en grundig gennemgang. Derfor gennemgås
punktet separat i udsendte dagsorden i punkt 4.

ÆNDRINGER VEDTÆGTER
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Bestyrelsen har valgt at udarbejde et forslag til ændringer i
gældende vedtægter. Der vil ske en grundig gennemgang af dette
forslag under udsendte dagsorden punkt 5. Dette forslag
fremlægges, efter gennemgang, til afstemning for
generalforsamlingen.

DRÆN

Med udgangspunkt i vores vedtægter, lokalplan 61, § 10 samt
rådgivning fra vores advokat, kan vi ikke gå ind i sager og påtage
os opgaven med dræn på de enkelte sommerhusgrunde.
Bestyrelsen kan opfordre til, at sommerhus-grundejere går
sammen i et drænlaug og blive enige om hvad der skal gøres og af
hvem. Herefter er drænlauget velkommen til at kontakte
bestyrelsen.
Spørgsmål angående yderligere dræn i sommerhusområdet, vil
blive taget op efter specifik henvendelse til bestyrelsen.

HJERTESTARTER

Der vil arbejdes med muligheden for at få endnu en hjertestarter i
området. Den nuværende hjertestarter er placeret nede ved den
offentlige toiletbygning på stranden. En mulig placering til endnu
én, kunne være på bold-petanquebanen. Undersøges om det er
muligt, for os medlemmer, at få undervisning lokalt til, hvorledes
man anvender hjertestarteren.

BÆNKE

De dejlige store nye bænke, som de unge mennesker på
erhvervsskolerne i Aars,  har lavet til os er opsat på bold-petanque
banen …de gamle er opstillet ved søen ved Margrethes Vej. Tak til
de stærke mænd og kvinden der løftede i flok. Vi ønsker, at der
kommer flere bænke til, på de mange skønne udsigtssteder på
vandrestierne i området. Vi er så heldige her i foreningen, at vi har
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nogle driftige damer, der er super skarpe i at søge fonde. Vi, i
bestyrelsen,  vil undersøge muligheden for at få et par
solnedgangsbænke nede på stranden. Det håber vi da også kan
lade sig gøre herude i Trend som i andre steder i Vesthimmerlands
kommune. Dejligt at få input fra jer medlemmer om hvordan man
gør andre steder.

CYKELSTI

Det har desværre ikke været muligt at få en nogenlunde præciseret
dato for, hvornår, den længe ventede cykelsti, tager sin begyndelse.
Den skulle være påbegyndt primo 2022 og være afsluttet ultimo
2022. Etableringen omfatter cykelsti i begge sider af vejen mellem
Gl. Møllevej og Gl. Amtsvej i alt ca. 2,4 km. Cykelstien anlægges
som enkeltrettet, asfalteret sti i en bredde på 1,5 m. Mellem cykelsti
og vej bliver en skillerabat på 1 m. På ydersiden af cykelstien bliver
der 0,5 m yderrabat og ny grøft til afvanding af vej og cykelsti.
Grøftens bredde varierer afhængigt af eksisterende terræn.

NEDSÆTTELSE AF HASTIGHED

Det opleves til stadighed, at der køres for stærkt på Viborgvejen,
der skærer igennem Trend sommerhusområde. Vi vil undersøge
muligheden for, at få en fartbegrænsning der hedder 60 km/t på
hele strækningen, så den vil gælde både sommer og vinter, frem for
som det er nu, hvor i vinterhalvåret er det 80 km/t på samme
strækning. Muligheden for faste fartkontroller og deres indvirkning
vil også undersøges nærmere. Vi vil gøre opmærksom på, at denne
mulige nedsatte fartbegrænsning opleves nødvendig på denne
strækning, da vi kommer i vores sommerhuse meget mere om
vinteren end tidligere og det faktum at de gangtunneller der går ned
under Viborgvej opleves ufarbare pga af vand.
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REN STRAND

Det har desværre ikke været muligt, at få eksakte datoer på,
hvornår og hvor mange gange Vesthimmerlands Kommune
kommer og renser stranden herned i Trend og få helt præcist
klarlagt, hvorfor hele stranden ikke renses af kommunen. Dette vil
der blive fulgt op på i nærmeste fremtid. Så stranden vil fremstå
badeklar til alle vandhunde.
Vi i Trend sommerhusforening kærer os, om det område vi befinder
os i. Sådan som traditionen foreskriver, vil Trend
sommerhusforeningen indbyde alle medlemmer til en hyggedag
med et godt formål. Vi vil igen i år hjælpe til med, at vores område
fremstår rent og imødekommende. Program er lagt ud på
foreningens hjemmeside og facebook gruppe. Citat vores
næstformand:

‘ikke sikkert der er affald til alle,men der er hygge,kaffe og pølser
til alle’

SANKTHANS

Sankthans er planlagt til torsdag d. 23 juni 2022 på stranden.
Program kommer senere inde på hjemmesiden
www.trendsommer.dk og på foreningen Facebook gruppe. Håber på
en rigtig hyggelig midsommeraften.

Vi knokler på, med de mange spændende opgaver/projekter der er
at tage fat om og i. Det er fantastisk at opleve, det engagement og
den velvilje vi møder fra alle jer medlemmer!

Tusind tak til jer, der er med i de forskellige udvalg og har gejsten
til, at lægge et så stort stykke arbejde i, at Trend sommerhus
område bliver et endnu skønnere sted, at have sit frirum i.
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Tak til alle jer der skriver med forslag til forbedringer af området.
Dialog er kun med til at sætte tanker og ideer i gang.

Til sidst vil jeg rette stor tak til mine 5 ‘medbestyrelsesmedlemmer’
for deres store indsats og velvillighed til at knokle igennem. Tiden
har været knap og opgaverne mange. De fortjener et stort
skulderklap.

/Charlotte Storvang
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Trend Sommerhus Forening

Budget

2019 2020 2021 2022

Indtægt  

Medlemskontingent 233,0 233,0 233,0 233
Vejtilskud 232,7 232,7 232,8 232
Bonus forsikring 0,0
Annoncer 3,2 2,8 2,8  

Salg Postkasser 3,6 2,1 2,6  

Renter Bank -2,6
I alt: 472,5 470,6 468,6 465,0

Udgift
Veje 400,0 244,4 176,2 30
Stier og grønne områder 40,5 41,3 43,9 48
Kontorhold 20,5 31,1 20,2 25
Gebyr Kommune Kontingent 23,3 23,6 23,6 23,5
Rekreativ område 110,8 32,3 0,0 85 trappe

Anlæg 0,0 6,6 6,2 50 stolper

Forretningsfører 18,9 18,9 37,8 0
Formand 12,0 12,0 22,0 0
Møder 18,2 7,7 5,9 2
Strandrensning 4,3 4,6 4,8 5
Kørsel 3,3 0,9 0,0 0
Sct. Hansbål 11,4 0,0 0,0 12
Generalforsamling 25,3 0,0 41,8 45
Studie tur 12,2 0,0 0,0 0
Forsikring 4,6 4,8 4,9 5
Sommerudflugt/børneaktiviter 0,9 1,0 0,0 7
Gaver og blomster 0,7 1,0 0,8 1
Hjemmeside 6,8 6,8 1,5 2
Vandreture - nye kort 0,0 13,9 0,0 0
Køb Postkasser 0,0 6,6 0,0 0
Skattefri vederlag jf. statens takst 8,7
Aktivitets område 300

713,7 457,5 389,6 649,2

  

 

 
 

           









                                Vedtægter 
                                         for  
              Trend Sommerhusforening 
 
Navn og formål: 
§  1.   Foreningsnavn er  Trend Sommerhusforening. 
 
 
§  2.   Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands kommune  
 
 
§  3.   Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grund- 
        /sommerhusejer i Trend Sommerhusområde, samt tage initiativ til fællesskaber og   
        samvær. Dette skal som regel foregå ved brugerbetaling.   
 
Medlemmer: 
§  4.   Enhver grund-/sommerhusejer i området skal i henhold til gældende lokalplaner  
          være medlem af sommerhusforeningen. 
 
§  5.   Det årlige medlemskontingent, som opkræves forud, fastsættes af den ordinære  
          generalforsamling. Refusion af betalt medlemskontingent finder ikke sted.  
  
          Medlemmet er forpligtiget til at drage omsorg for, at den nye ejer ved indsendelse    
          af ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtigelser over for  
          foreningen. Sker dette ikke hæfter medlemmet fortsat for forpligtigelserne.  
 
Generalforsamling: 
§  6.   Generalforsamlingen er med de begrænsninger, der følger af vedtægterne, den  
          øverste myndighed i foreningens anliggender.   
 
 
 
§  7.   Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4. mdr. efter regnskabsåret   
          afslutning. Til generalforsamlingen kan indbydes repræsentanter fra   
          kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands kommune og fra Trend Vandværk.  
          Bestyrelsen kan i øvrigt indbyde  personer, som menes at have særlig betydning   
          under behandling af specielle sager/emner på dagsordenen. Sager/forslag/emner,   
          som af  medlemmerne ønskes forelagt generalforsamlingen, må være formanden i       
          hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.  
  
 

mette
Fremhæv



§  8.   Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved særskilt underretning af  
          hvert  medlem med mindst 14 dages varsel til den sidst angivne adresse, samt  
          ved opslag i foreningens opslagskasse eller på foreningens hjemmeside  
           www.trendsommer.dk  Af indkaldelse og opslag skal fremgå dagsordenens  
         indhold, en meddelelse om afgående bestyrelsesmedlemmer. Anmodning    
         om forslag til opstilling til valg til  bestyrelsen. 
         Den ordinære generalforsamling afvikles med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne år. 
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. indkomne sager/forslag/emner 
5. fastsættelse af kontingent for det følgende år 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 
7. valg af 2 revisorer og en suppleant 
8. Eventuelt 

  
§  9.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller  
         når mindst ¼  af  medlemmerne til formanden fremsætter skriftlig begæring   
         herom med angivelse af, hvad der ønskes sat under afstemning. Inden 8 dage   
         indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages       
         varsel.  
 
§ 10. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende  
         fremgangsmåden. Afstemningen foretages som regel ved håndsoprækning, med  
         mindre dirigenten finder anledning til at kræve skriftlig afstemning, eller en    
         sådan forlanges af bestyrelsen eller halvdelen af de tilstedeværende  
         medlemmer.  
 
§ 11. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme, og der kan kun stemmes  
         personligt.  
 
§ 12. På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflertal. Til  
         forandring af lovene eller tilføjelser til disse samt beslutning om opløsning af  
         foreningen kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og  at  
         beslutningen træffes med 2/3 af de afgivne stemmer. Er beslutningen vedtaget  
         med et sådant flertal, uden halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til  
         en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning kan vedtages  
         med simpel stemmeflertal.   
 
 
§13.  der føres på generalforsamlingen en protokol over forhandlingerne. Denne  
         protokol underskrives af dirigenten, og de tilstedeværende  
         bestyrelsesmedlemmer og danner bevis for, hvad der er sket på  
         generalforsamlingen. 

http://www.trendsommer.dk/
mette
Fremhæv

mette
Fremhæv

mette
Fremhæv

mette
Fremhæv



 
 
Bestyrelsen: 
§ 14.  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens  
          medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand. Navn, adresse  
          og telefonnummer på de til enhver tid siddende medlemmer af bestyrelsen skal  
          fremgå af opslag i foreningens opslagskasse og på hjemmesiden.  Af bestyrelsens      
          medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling skiftevis efter tur 2  
          eller 3 medlemmer. På ulige år er 3 medlemmer på valg og på lige år 2   
          medlemmer. Valgene  gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.   
  
§ 15   Ved vakance besættes pladsen midlertidig med suppleanten for den resterende  
          del af året. Ved flere vakancer besætter bestyrelsen midlertidig pladserne for  
          den resterende del af året. På den efterfølgende generalforsamling besættes  
          pladsen/pladserne endeligt for den resterende periode. 
 
§ 16   Bestyrelsen er forpligtiget til at påtage sig opgaver, som generalforsamlingen  
          har besluttet, men den er også berettiget til at tage initiativ af fælles betydning  
          for sommerhusområdets grundejere og beboere til senere godkendelse på  
          generalforsamlingen. 
 
§ 17   Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3  
          bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden,  
          som i tilfælde af stemmelighed har den afgørende stemme.  På  
          bestyrelsesmøderne træffes beslutningerne ved almindelig stemmeflertal. For at  
          beslutningerne skal have gyldighed, må i det mindste 3 af bestyrelsens  
         medlemmer være til stede ved mødet. Over bestyrelsesmøderne føres en  
          protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.  
  
Drift, regnskab og revision: 
§ 18   foreningen ledes af bestyrelsen, og de daglige forretninger varetages af  
          formanden i forening med den af bestyrelsen ansatte forretningsfører.  
          Forretningsføreren opkræver kontingent, modtager indbetalinger og afholder   
          udgifter, som foreningen har påtaget sig.   
 
§ 19   Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Senest 1. februar afleverer  
          forretningsføreren regnskabet til bestyrelsens formand, der videresender til   
          revisorer.  
 
Foreningens  vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 16. juli 2011.  
  
Per Godsk  
formand 
  

mette
Fremhæv

mette
Fremhæv

mette
Fremhæv

mette
Fremhæv

mette
Fremhæv

mette
Fremhæv



Hvad er ændret i vedtægterne:

● Foreningens formål – denne gøres mere tydelig for medlemmerne, i tråd med den gældende

lokalplan.

● Vedtægternes ændres så de gøres mere nutidige, digitalt og sprogligt.

● Bestyrelsen vil gerne spare de penge der bliver brugt på porto, og i stedet indføre en mere nutidig

digital kommunikations form

o Hvordan offentliggøres tidspunkt for generalforsamling og protokol fra bestyrelsesmøder

● De daglige gøremål foretages ikke længere af en betalt forretningsfører

● Hvordan opkræves kontingent

● Hvordan opløses foreningen – noget der ikke tidligere har været en del af vedtægterne



Nye Vedtægter udkast:
Vedtægter for Trend Sommerhusforening

Navn og formål:

§ 1. Forenings navn er Trend Sommerhusforening.

§ 2. Foreningens hjemsted er Vesthimmerlands kommune.

§ 3. Foreningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af hovedadgangsveje,
interne veje samt stier og fællesarealer. Foreningen varetager i øvrigt medlemmernes fælles
interesser samt skaber initiativ til fællesskaber og samvær. Dette sker ved brugerbetaling.

Medlemmer:

§ 4. Enhver grund-/sommerhusejer i området skal i henhold til gældende lokalplaner være medlem
af sommerhusforeningen.

§ 5. Det årlige medlemskontingent, som opkræves forud, fastsættes af den ordinære
generalforsamling. Refusion af betalt medlemskontingent finder ikke sted. Medlemmet er
forpligtiget til at drage omsorg for, at den nye ejer ved indsendelse af ejerskifteerklæring indtræder
i medlemmets forpligtigelser over for foreningen. Sker dette ikke, hæfter medlemmet fortsat for
forpligtigelserne.

Generalforsamling:

§ 6. Generalforsamlingen er med de begrænsninger, der følger af vedtægterne, den øverste
myndighed i foreningens anliggender.

§ 7. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 mdr. efter regnskabsåret afslutning. Til
generalforsamlingen kan indbydes repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands
Kommune og fra Trend Vandværk. Bestyrelsen kan i øvrigt indbyde personer, som menes at have
særlig betydning under behandling af specielle sager/emner på dagsordenen.
Sager/forslag/emner, som af medlemmerne ønskes forelagt generalforsamlingen, må være
formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 8. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker via et digitalt
medie efter bestyrelsens valg, samt på foreningens hjemmeside og/eller andet socialt medie.

Af indkaldelsen og opslaget skal fremgå dagsordenens indhold og en meddelelse om afgående
bestyrelsesmedlemmer samt forslag til opstilling til valg til bestyrelsen. Den ordinære
generalforsamling afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.



4. Indkomne sager/forslag/emner.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

7. Valg af 2 revisorer og en suppleant.

8. Eventuelt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst ¼ af
medlemmerne til formanden fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af, hvad der
ønskes sat under afstemning. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er
indgivet til formanden, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter anmodningen med
mindst 14 dages varsel, idet juli måned ikke medregnes.

§ 10. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende
fremgangsmåden. Afstemningen foretages som regel ved håndsoprækning, med mindre dirigenten
finder anledning til at kræve skriftlig afstemning, eller en sådan forlanges af bestyrelsen eller
halvdelen af de tilstedeværende medlemmer.

§ 11. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme, og der kan kun stemmes personligt.
På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpelt stemmeflertal.

§ 12. På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpelt stemmeflertal. Til forandring
af vedtægterne eller tilføjelser til disse samt beslutning om opløsning af foreningen kræves dog, at
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med 2/3 af de afgivne
stemmer. Er beslutningen vedtaget med et sådant flertal, uden halvdelen af medlemmerne er til
stede, indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning kan vedtages
med simpelt stemmeflertal.

§13. Der udarbejdes et beslutningsreferat af generalforsamlingen. Senest en måned efter
generalforsamlingens afholdelse offentliggøres referatet af bestyrelsen på foreningens
hjemmeside. Referatet underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen:

§ 14. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Navn, vej og tlf. på de
siddende bestyrelsesmedlemmer fremgår af foreningens hjemmeside. På hjemmesiden vil det
fremgå, hvorledes bestyrelsen kan træffes. Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den
ordinære generalforsamling skiftevis efter tur 2 eller 3 medlemmer. På ulige år er 3 medlemmer på
valg og på lige år 2 medlemmer. Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 15 Ved vakance besættes pladsen midlertidig med suppleanten for den resterende del af året.
Ved flere vakancer besætter bestyrelsen midlertidig pladserne for den resterende del af året. På
den efterfølgende generalforsamling besættes pladsen/pladserne endeligt for den resterende
periode.

§ 16 Bestyrelsen er forpligtiget til at påtage sig opgaver, som generalforsamlingen har besluttet,
men den er også berettiget til at tage initiativ af fælles betydning for sommerhusområdets
grundejere og beboere til senere godkendelse på generalforsamlingen.



§ 17 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3
bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, som i tilfælde af
stemmelighed har den afgørende stemme. På bestyrelsesmøderne træffes beslutningerne ved
almindeligt stemmeflertal. For at beslutningerne skal have gyldighed, må mindst 3 af bestyrelsens
medlemmer være til stede ved mødet. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, som vil fremgå
af foreningens hjemmeside.

Drift, regnskab og revision:

§ 18 Foreningen ledes af bestyrelsen, og de daglige forretninger varetages af formanden i
samarbejde med bestyrelsen. Kassereren/forretningsføreren modtager indbetalinger og afholder
udgifter, som foreningen har påtaget sig. Kontingent opkræves gennem ejendomsskatten.

§ 19 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Senest 1. februar afleverer
forretningsføreren/kassereren regnskabet til bestyrelsen og får det revideret ved valgte revisorer.
Det godkendte regnskab fremlægges og godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen.

§ 20 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller fra mere end
halvdelen af foreningens medlemmer. Opløsning af foreningen skal behandles på 2 af hinanden
følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 8 ugers mellemrum, og det skal forud være
angivet i dagsordenen. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens
formue.

Således vedtaget på generalforsamlingen den xx 2022.

Dirigent:



AKTIVITETSPLADS/LEGEPLADS

PLACERING









MATERIALER



Genbrugsmaterialer
Stolper (Max 3 meter høje) er lavet af stof fra tekstilaffald blandet

med brugte udtjente plastikposer.
Legeredskaber er lavet af kasserede fiskenet
Samme pris for disse fremsynede materialer

ØKONOMI
Egenbetaling Trend sommerhus

Forening: 300.000,-

SØGNING AF FONDSMIDLER

Nykredit er ansøgt (114.012,50)
Sparekassen Danmark Fonden Hobro (135.650,00kr)

Nordea Fonden ansøgt om at komme i betragtning til at ansøge til
vores skønne aktivitetsplads (131.662,50) her har vi ikke fået svar

endnu.

EFTERSYN OG VEDLIGEHOLD

1 årlig hovedinspektion hvor der udfærdiges komplet rapport.
Rapport sendes til bestyrelsen som giver tilladelse til, derefter, at

udbedre evt fejl og mangler
+

1 gang årlig drift inspektion; hvor alt efterspændes og øvrig
vedligehold foretages.

Dette er hvad kompan anbefaler os. Så er alle lovkrav overholdt.

Pris: 6000,- pro anno



QR koder anvendes til effektiv kontrol og skadesudbedring af
fitnessredskaber, så vi altid har en aktivitetsplads der står i tip top

stand. Alle kan scanne QR koden med deres telefoner.

FORSIKRINGER

Eksisterende forsikringer:

Bestyrelsesansvarsforsikring
Forenings Ansvarsforsikring

Forsikringer der tegnes før opførelsen går i gang.

1. Entrepriseforsikring
2. Entrepriseansvarsforsikring

GØR DET SELV PERSPEKTIVET
Vi må lave alt forarbejdet selv; udgravning og faldunderlag.

Kompan tjekker om alt er udført korrekt!

SKILTNING
Der opsættes skilt. Dette henviser venligt, men bestemt til; pladsen

er til, fysisk udfoldelse og leg uden indtagelse af alkohol og høj
musik.



TDC MAST

20.000 i årlig leje.
Beplantning med stedsegrønne træer ( nordmannsgraner 120-180 cm) omkring mast

og kabinet.

PLACERING:  MAGRETHESVEJ V. MOLOKANLÆG





30 M HØJ GITTERMAST ELLER RØRMAST
VIL FUNGERE SOM FORSTÆRKER TIL ALLEREDE OPSATTE MASTER I OMRÅDET.





KABINET PÅ JORDEN CA. 8x8 M





I nedenstående model er oplistet mobiludbydere i Danmark samt
hvilket netværk, de bruger.
Det vil sige; Hvilke antennemaster mobilselskaberne ‘hører til’

Mobilselskaber der
anvender 3 netværket

Mobilselskaber der
anvender TDC netværket

Mobilselskaber der
anvender TT netværket

Telia/Telenor

3
OiSTER
Zenji
Plenti

Coop Mobil
Dansk Net
Fullrate
Happi Mobil
Homemobil
Lokaltelefonen
Nettalk
Teleplus
Telmore
TDC
Unotel
ViMobil
Wupti Mobil
YouSee Mobil

CallMe
CBB Mobil
DLG
Evercall
Greenspeak
GreenTel
Lebara
Mini Tel
Nanomobil
OK Mobil
One Mobil
Telenor
Telenordic
Telia
WAOO



MASTEPLACERING: EKSISTERENDE TDC MAST



Mobilmaster og radiobølger

Master til mobiltelefoni udsender og modtager signaler i form af radiobølger. Radiobølgerne
bliver udsendt, når der bliver overført data til mobiltelefoner.

Radiobølgerne sendes mellem mobiltelefoner og antenner placeret i toppen af en mobilmast.
Antennerne er placeret således, at radiobølgerne sendes horisontalt eller vinklet svagt ned
mod jorden. Intensiteten af radiobølgerne, når de rammer jordoverfladen, er lav - selv tæt
ved masten.

Der er ikke nogen sundhedsfare forbundet med radiobølger fra mobilmaster, så længe at
masterne er opsat så eksponeringsniveauerne der, hvor mennesker opholder sig, ligger
under de fastsatte grænseværdier. Mobilmasterne opsættes forholdsvis tæt for at kunne
sikre god forbindelse mellem mobilmaster og mobiltelefoner. Mobilmastens og
mobiltelefonens sendestyrke, og dermed radiobølgernes intensitet, tilpasses dynamisk efter
sende- og modtageforholdene.

Når der er god forbindelse, reducerer både mobilmast og mobiltelefon derfor deres
sendestyrke. Den, som anvender mobiltelefonen, bliver således eksponeret for en lavere
intensitet.

Ovenstående er data fra Sundhedsstyrelsen.

https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknol
ogi/mobilmaster

https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/mobilmaster
https://www.sst.dk/da/viden/straaling/straaling-i-hverdagen/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/mobilmaster

