
Trondhjems Sparebank
Opprettet 1823

Mottar innskudd på 6 mndrs. oppsigelse,

sparebankvilkår og folio samt utfører

alle vanlige sparebankforretninger.

S I K K K R H E T S B O K S E R

H J E M M E S P A R E B Ø S S E R

F O R M U E F O R V A L T N I N G

Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbe-

varing av sølvtøy og andre verdigjenstande.

o

Årsberetning for 1944
57. årsberetning

Generalforsamling er ikke avholdt i 1944.
Styret har i 1944 bestått av: Formann L. A. Ottesen til 9. oktober. Frå da

har viseformannen Nikolai Dahl fungert som formann. Øvrige styremedlem-
mer har vært Arne Falkanger, Hilmar Nilsen og Nils Klinge. Fordelingen
av distriktene har vært den samme som i 1943: Sylene — Nils Klinge; Troll-

; heimen — Falkanger og Nilsen; Orkelsjøtraktene — Dahl.
Også for 1944 blir Foreningen A. P. Stordalsvold, Løkken, stor takk skyldig

ifor hans nøyaktige og interesserte arbeid som Foreningens ombudsmann på
i Løkken. Medlemstallet der er ytterligere økt. Vi takker også vår ombuds-
mann på Meråker, avdelingssjef T. Kristiansen, for godt arbeid. På Opdal

i har Opdal Bokhandel vært så elskverdig å påta seg vervet som Foreningens
tillitsmann. Heretter vil da opdalingene få høve til å løse medlemskort,

i betale sin kontingent og hente sine årbøker i Opdal Bokhandel.

Eltsikt frå Storli Fot. E A. Haugen
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DEN NORDENFJELDSKE
KREDITBANK

TRONDHEIM OPRETTET 1868

Aksjekapital og fonds kr. 5,452.000.—

I N N S K U D D M O T T A S
LÅN BEVILGES - INKASSO
FORMUESFORVALTNING

; Sadlen fra Innerdal Fot. Normann

Xffffm
||:|Beidar Jørgensen har fungert som sekretær.
Hl Foreningens medlemmer: Medlemstallet er pr. 31. desember 1944 inklusive
|||?resmedlemmer, innbudte og livsvarige medlemmer 2893, herav har 2761
flfftalt sin årskontingent. Nettotilgangen på nye medlemmer var 333. Så høyt
lHedlemstall har ikke Foreningen hatt før. Dette er for så vidt bemerkelses-

Ifff rdig som Foreningen i de to siste år ikke har kunnet by sine medlemmer
""'"innen valuta enn årboka.
|!|Regnskap. Årets regnskap viser et overskudd på kr. 12,035.31. Dette skyldes
|liførste rekke dels at medlemskontingenten er gått så godt inn (der er ingen
|||stanser) og erstatninger fra Innenriksdepartementet i anledning av beslag-

lfggelsen av Foreningens hytter, dels den manglende anledning til repara-
llfocer og vedlikehold av hyttene. Man må imidlertid regne med at Forenin-

økonomi vil bli sterkt presset -når forholdene igjen tillater en full drift
||| turisttrafikken. Foreningen står overfor store oppgaver når det gjelder

ffparasjoner, vedlikehold, fornyelser og utvidelser.
||||Pet er no tre år siden foreningen gikk over til den nye regnskapsordning,
'"". erfaringene viser at man har grunn til å være fullt tilfreds med det nye
II stem. Det er utarbeidet en årsstatistikk som gir en grei oversikt over

|reningens økonomi, og som gjør at man i en håndvending kan ta ut de
||i?plysninger man ønsker.
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TROHDHJEHS FORSIKRINGSSELSKAB A.s
O P P R E T T K T 1 8 6 3

NORSKE FORENEDE
Livsforsikringsaktieselskab

Trondhjems
Forsikringsselskab A.s

Oprettet 1 863

Norske Forenede Livsforsikringsaktieselskab
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Årboka 1944 ble mer omfattende såvel i tekst som i bilder enn foregående
; ! ; • år. Det medførte jo at den ble atskillig dyrere for Foreningen enn tidligere,
i; ca. 4,500 kr. netto, men styret fant det forsvarlig å strekke seg så langt all
; i j . den stund hyttene har vært stengt for medlemmene. Etter at årbøkene for
; j : : 1942, 1943 og 1944 har behandlet Trollheimen, Orkelsjø—Kviknetraktene og
S Sylene, vil årboka 1945 ha som hovedemne Trøndelagsbygdene som omkran-
! ; ; • ser Trondheim. Emnet er imidlertid så omfattende at man også må ta år-
I boka for 1946 til hjelp.
j j j ! Bidrag: Trondhjems Sparebank har ytet Foreningen et bidrag kr. 400.—
'•i og E. C. Dahls Bryggeri et bidrag på kr. 100.—. Vi bringer begge givere vår
;!; beste takk. Obligasjonslånet Storerikvoll er i løpet av 1944 sunket fra kr.
i ;! ; 7410.— til kr. 6860.— takket være følgende forhenværende obligasjonseiere:
l Alf Kværnø, S. R. With, K. Jystad, O. Johnsen, Aaen, R. Simonsen, A.
SFische, Ola Brun, tannlæge Zahl, Ivar Lykke jr., Sverre Aspaas, Jo Stokstad,
ISE. Middelfart, Adv. Cappelen, M. Johansen, K. Hansen. Vår beste takk for
ggavene.
;g Vintersesongen: Grensesonebestemmelser, reiserestriksjoner og beslagleg-
siigelse av hyttene forbød enhver tanke på å åpne hyttene for påsketrafikk.
Si: Sommersesongen. Samme årsaker som ovenfor nevnt umuliggjorde også

ggigjennomføringen av sommertrafikk på Foreningens hytter. På Orkelsjøhytta
Spfikk imidlertid turistene kost og losji så langt maten og plassen tillot, og
*S;|det vil ikke si så lite. Turistene er Hanna Røtvei stor takk skyldig for hennes
isJnnsats i disse krigsåra. På Dindalshytta, hvor Foreningen har knyttet avtale
IjijiÉbed Hjalmar Olsen, var det også hele sommeren meget stor trafikk. På
fllfollslette, Nerskogen, tok John O. Voll mot turister med delvis forpleining.
Iltfet samme var tilfelle med Borkh-is og Fjelleger seter. Trollheimshytta var
;|ji kort tid om sommeren bebodd av tyske soldater, mens Gjevilvasshytta og
lføldalshytta har vært ubebodd. Storerikvoll og Nedalshytta ble leilighetsvis
lÉirukt av tyske soldater sommer som vinter.
iKiiVedlikeholdsarbeider har bare vært utført på Nedalen gård, hvor de store
|ibedrings- og reparasjonsarbeider praktisk talt er fullført. Dermed er For-

a|pngens verdifulle eiendom i Nedalen brakt i forsvarlig stand såvel for
Ittingshusets som for ulhusenc-s vedkommende.

øli gruver. Ingeniørboligen, som Foreningen har leid, har man ikke hatt
til å gjøre no mer med foreløhig.

|:i;i>rivate kvarter. Som før.

Uthor T h a r u m,
formann.

N i k o l a i D a h l ,
viseformann.

Ar ne F a l k a n g e r .

N i l s K l i n g e . H i l m a r N i l s e n .

Reidar Jørgensen,
sekretær.
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