Årsberetning for 1947.

Trondhjems Sparebank

60de årsberetning.

Opprettet 1823

Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse,
sparebankvilkår og folio samt utfører
alle

vanlige

sparetaankforretninger.

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

HJEMMESPAREBØSSER
FORMUEFORVALTNING

Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstande.
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Handelss
« M M i ,
^dens Hus, tirsdag d e n
15/4 1947 kl. 19.30. Tilstede var ca. 70 medl. Årsberetning og regnskap ble
opplest og vedtatt uten bemerkninger.
K o n t i n g e n t f o r h ø y e l s e : Formannen tok opp den utsatte sak fra
siste generalforsamling. Styret foreslo forhøyelse til 7, subsidiært 6 kr Wilh
Larsen talte for å beholde kontingenten kr. 5.-. Kristoffer Eriksen tok opp
Otto Ottesens forslag av ifjor: en kontingent for familiens overhode og
reduksjon for øvrige familiemedlemmer. Ing. Jørgensen forsvarte en forhøyelse idet han pekte på alle prisforhøyelser. Ved votering ble det vedtatt
(mot l stemme) at kontingenten skulde forhøyes. Styrets forslag om kr 7 —
ble så vedtatt med 42 st. mot 20 st., som ble avgitt for kr. 6.- Kr Eriksen
tok opp Reidar Jørgensens forslag av 1946 om en juniorkontingent på kr 3for ungdommer under 19 år. Disse har ingen stemmerett og får ikke årbok
Forslaget ble vedtatt enstemmig.
S e r t i f i k a t e r : Formannen redegjorde for hvordan disse skulle ordnes
Verdien for hvert sertifikat ble foreslått til kr. 50.- som tilbakebetales i
løpet av 40 år. De forsynes med 40 kuponger å kr. 2.- som gjelder som kontanter bare på hyttene. Kupongene gjelder i det år de lyder på og de to etterfølgende år. Forslaget om å innføre slike sertifikater ble enstemmig vedtatt
B y g g e p l a n e r : Formannen redegjorde for nødvendigheten av å skaffe
mere plass på hyttene. Han nevnte herunder den utvidete ferietid som snart
vilde bli lovfestet. Våre hytter vil kunne fylle et behov her, mente han
Schulz-hytta ble spesielt omtalt. Staten hadde tilsagt et annenprioritetslån
til denne hytte. Singerhytta ble også nevnt. Styret hadde budt kr. 25000 —
for denne, men noen avgjørelse var enda ikke truffet. Styret hadde latt planene om et storbygg ved Gjevilvatnet falle etterat beregningene viste at et
slikt løft vilde bli for stort for foreningen. Hva styret kan fremme av byggeplaner vil være avhengig av hvilke midler foreningen selv kan skaffe tilveie
Formannen henstilte til alle medlemmer å gå inn for salg av sertifikater
Wilh. Larsen mente at hyttebygg burde forelegges generalforsamlingen til
vedtak. Formannen foreslo at styret fikk bemyndigelse til å fortsette arbeidet med Storlihytta. Nik. Dahl støttet dette, og ved voteringen ble det vedtatt
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at Storlihytta søkes realisert (mot l st.) Etterat flere hadde uttalt seg for
kjøp av Singerhytta, ble det enstemmig vedtatt å gi styret fullmakt til å
kjøpe Singerhytta.
V a l g : Da Hilmar Nilsen hadde frasagt seg gjenvalg, ble Reidar Jørgensen foreslått til styremedlem. Det ble foreslått gjenvalg for Arne Palkanger
og Pinn Kleven. Avstemningen viste at Reidar Jørgensen var valgt med 61 st.,
Arne Palkanger med 59 st. og Finn Kleven med 54 st. Varamennene T.
Kristiansen og Wilh. Larsen hadde frasagt seg gjenvalg. Som varamenn
valgtes: Egil Ellingsen (51 st.), Gunnar Birkeland (49 st.) og Eyvind Kierulf
(39 st.). Formannen framførte styrets forslag om fast, lønnet revisor. Videre
foresloes valgt 2 ulønnete revisorer som skal foreta kritisk revisjon. Valgt ble
revisor Oscar Vold som fast revisor. Til ulønnete revisorer ble valgt: Nils
Klinge og Arvid Heirung. De tidligere revisorer Sverre Rognhaug og Olaf
Johnsen ble ydet honnør for utmerket arbeide gjennom mange år. Formannen meddelte at avdelingssjef T. Kristiansen, Kopperå, hadde funnet å ville
trekke seg ut av styret, men hån vilde fortsatt arbeide for T.T.
Tilslutt takket formannen dem som dessverre hadde bedt seg fritatt for verv innen
styret: Hilmar Nilsen, T. Kristiansen og Wilh. Larsen. De hadde alle utført
et utmerket arbeide til gagn for foreningen. Til å underskrive protokollen
valgtes Nikolai Dahl og Gunnar Stabell. S t y r e t har b e s t å t t av:
Arne Falkanger (formann), Reidar Jørgensen (viseform.), Astri Mittet, Erling
Nielsen og Pinn Kleven. Suppleanter: E. Ellingsen, G. Birkeland og Eiv.
Kierulf. Tilsynet i de forskjellige trakter har vært fordelt slik: Trollheimen:
R. Jørgensen og G. Birkeland. Orkelsjøtraktene: E. Nielsen. Sylene: F. Kleven
og Eiv. Kierulf. På samtlige hytter har Astri Mittet ordnet med nødvendige
kompletteringer av dekketøy, sengetøy, kjøkkensaker etc. og har også hatt.
innkjøpet av utstyr til nye hytter. Byggekomité for Stormoen: A. Falkangeiv
F. Kleven, Eiv. Kierulf og M. Håa ve. Festkomite for 60-års dagen: R. Jørgensen, Trygg Tønseth og Hilmar Nilsen. Redaksjonskomité for årboka 1948:
Arne Aunås, Erling Grenne og M. Haave. Styret har holdt 10 møter og behandlet 100 saker. Magne Haave har vært sekretær. Liv Amundsen Aalberg,
har vært kasserer og bokholder.
E k s t r a o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g holdtes i Britannia tirsdag
den 7/10 1948 kl. 19. Foruten styret møtte ca. 80 medlemmer. Følgende saker
ble behandlet:
O p p t a k e l s e av lån på kr. 15 0.0 O 0.0 0. Enstemmig ble vedtatt styrets forslag: «Styret bemyndiges til å oppta et førsteprioritetslån på kr..
150.000.00 mot pant i foreningens hytter.» Det forutsettes at all tidligere
pantegjeld skal gå inn i dette lån.
O p p t a k e l s e av lån på kr. 5 0.0 O 0.0 0. Enstemmig vedtokes styrets forslag: «Likeså bemyndiges styret til å oppta et annenprioritetslåriL
gjennom Statens Hotelldirektorat på kr. 50.000.00 mot pant i den nye hytte på
Stormoen.»
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K j ø p av e i e n d o m m e n H a u g e n i H a l t d a l e n . Pristaksten var
kr. 16.000.00. T.T. var tilbudt eiendommen for kr. 11.000.00. Enstemmig vedtokes: Styret bemyndiges til å kjøpe eiendommen Haugen, g.nr. 28, br .nr. 2
og 5 i Haltdal for kr. 11.000.00.
#
Hyttene holdtes åpne for påsketrafikken fra 1/3 til 13/4 og for sommertrafikken fra 28/6 til 31/8. I selve påskeuken og fra 15/7 til 15/8 var det ikke
tillatt å ligge over i flere dager på samme hytte, men utenom disse tider ble
det forsøksvis tillatt fast opphold på hyttene. Dessverre er det enda få som
har nyttet denne anledning til billig og godt opphold på hyttene i ferien,
men styret mener at denne ordning bør opprettholdes både av hensyn til
egne landsmenn og utlendinger. Svenskene har hatt flere fellesreiser til
norske hytter og oppholdet har variert fra l til 8 dager. Prisene på hyttene
har vært fastsatt av priskontrollen slik: Nattlosji for medlemmene kr. 2.00,
ikke medlemmer kr. 3.00. Disse priser gjaldt i påsken, men for sommeren fikk
styret lov å legge på prisen for ikke medlemmer til kr. 4.00. Frokost kostet
kr. 2.75 og middag kr. 3.50 (uten kaffe).
B e s ø k s t a t i s t i k k : Vintersesongen var som nevnt forlenget av hensyn
til faste gjester, men tross dette ble innrykket i påsken meget stort. Storerikvollen hadde således 133 gjester natt til langfredag. Været i påsken var
mindre bra. I sommersesongen var det tildels meget bra vær med en kortere
regnfull periode i overgangen mellom juli og august. Trafikken ble avviklet
uten større vanskeligheter. Besøket fordelte seg slik på hyttene:

NIKOLAY KLINGE A/s
K L Æ D E H A N D E L

Tlgr.adr.: Klinge - Tlf. 20163 - 20137

Myklands Handelsskole

Storerikvollen
Nedalen
Kjøli
Orkelsjøhytta
Gjevilvasshytta
Jøldalshytta
Trollheimshytta

TRONDHEIM
Ett-årgie kurser for elever med middelskoleeller realskoleeksamen begynner 1/9.
Ett-årige kurser for elever uten forkunnskaper i sprog begynner 1/9.
Halvårige kurser begynner 1/9 og 10/1.
Ett-årige aftenkurser begynner 1/9.
Kurser i kontorstenografi, debattstenografi,
revisjon, maskinbokføring, maskinskrivning.
Plan sendes fritt.

m---

Sommeren 1946 : Sommeren 1947:
984
1054
917
992
275
331
288
581
906
891
778
1291
1311

Vi var så heldig å få beholde de tidligere vertinner på de fleste hytter. Bare
på Storerikvollen måtte det forandring til. Resultatet for samtlige hytter
viser at vertinnene har vist omtanke og interesse for sin stilling og utført
arbeidet til styrets tilfredshet. Ingebrigt Bolme har vært fjellfører i Trollheimen og utført en hel del arbeider på hyttene. For dette vil styret også gi
ham sin takk. Våre vertinner har vært:
Frk. Gjertrud Rindalsholt (Trollheimshytta)
Frk. Karen Hilstad (Jøldalshytta)
Frk. Anna Grendal (Gjevilvasshytta)
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Fru Hanna Bøtvei (Orkelsjøhytta)
Fru Ingeborg Østby (Kjølihytta)
Frk. Margrete Rotvold (Nedalshytta)
Fru Kirsten Haave (Storerikvollen)

Nordenfjeldske
Destillasjonsverk A/s
Trondheim

®

Takpappfabrikk

Asfalt- og Tjæreindustri
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H y t t e b y g g : Arbeidet med Schulzhytta på Stormoen er kommet godt
igang. Tømmeret var kjøpt av Staten, ble hugget og framkjørt på vinterføre.
Sag og høvel ble kjørt opp til Stormoen for å unngå den lange og dyre transport av alt trevirke til og fra bygda. I denne forbindelse vil styret nevne
gårdbruker Ole Røset, Selbu. Han har vært vår meget gode tilsynsmann ved
bygget og takket være ham har transportene til og fra bygda gått helt fint.
Han har også hatt med utlønningene og anbudene å gjøre. For alt dette er
foreningen ham stor takk skyldig. Tømmerarbeidet ble bortsatt til Peder
Bakken, Flaknan. Han har utført et fint arbeide sammen med sine hjelpere,
og når hytta sommeren 1948 står ferdig til å ta imot de første gjester, så skyldes dette i ikke liten grad byggmesterens interesserte arbeide, selv i den hardeste vintertid.
E i e n d o m m e n H a u g e n i A u n e g r e n n a er det enda for tidlig å
si noe om. Konsesjon er gitt, og dermed er grunnlaget for kjøpet lorden. Fru
Ingeborg Galåen har vært vertinne der, men før det kan bli tale om noen
større turisttrafikk her, må husene gjennomgå en omfattende forbedring.
Planer er under utarbeidelse av ark. Tønseth, og til neste år håper vi å kunne
gi positiv beskjed om dette vakre og viktige sted i vårt rutenett.
H i l m o i T y d a l . Som det vil huskes fra fjorårets årbok var vi kommet
godt igang med opparbeidelsen av et nytt kvarter på Hilmo i Tydal, men
da eieren nå vil selge, har man måttet stille seg avventende. Stedet ligger
imidlertid slik til at det har all sjanse til å bli et godt støttepunkt i de nye
turistruter Haltdal—Stormoen—Storerikvollen, så tanken om et kvarter her
er ikke oppgitt.
N ed al en. Forandringene på Nedalshytta er nå satt igang. Når disse er
ferdige, vil nok de anker som har vært rettet mot dette sted måtte forstumme.
Huset i seg selv blir lettere å arbeide i, og det blir adskillig mere plass.
M ø t e r : Det er blitt god tradisjon med vår- og høstmøter for medlemmene, og disse møter ble da også holdt siste år. Vårmøtet ble holdt i Britannia
i slutten av februar. Formannen talte om de saker styret hadde arbeidet med
og ga en oversikt over forholdene for påskesesongen.
Reidar Jørgensen kåserte om hvordan man skulle pakke en ryggsekk slik
at allting lå øverst. Emnet er jo alltid aktuelt og pakkingen av de forskjellige
gjenstander og plagg vakte stor jubel. Ing. Arne Karset holdt et meget instruktivt foredrag om bruk av kart og kompass. Flotte lysbilder og meridianer
og breddesirkler i form av snorer strukket i lokalet ga publikum en anskuelsesundervisning som lenge vil huskes. En liten utlodning brakte de første
kroner til et festfond. Den helt igjennom vellykte kveld avsluttedes med sel-
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skapelig samvær. Høstmøtet var også arrangert i Britannia. Formannen ga en
oversikt over sommerens resultater og Haave viste lysbilder fra foreningens
virke gjennom 60 år. Pestfondet ble øket betraktelig gjennom en utlodning.
B i d r a g : Fra Trondhjems Sparebank har vi mottatt kr. 200.00, fra Nordenfjeldske Kreditbank kr. 250.00 og fra Forretningsbanken kr. 500.00. Trondheim Kommune har på søknad bevilget oss et bidrag på 5.000.00. Av obligasjoner i Storerikvollen har vi mottatt hele 63 som gave. Fra maleren Ludvig
Eggen har vi mottatt et stort maleri med motiv fra Gjevilvatnet. Fra A/S
Norsk Ståltaug har vi mottatt 100 m wire som vil bli brukt til stolheis over
Rotla (på veien fra Hegset til Stormoen). For alle disse gaver og bidrag takker styret hver giver hjertelig.
S a l g av s e r t i f i k a t e r har gitt oss den meget pene sum kr. 34.850.00.
Resultatet er et bevis på den velvilje og sympati medlemmene føler for sin
forening og det er å håpe at vi fortsatt får slike synlige bevis på interesse.
6 0 - å r s j u b i l e e t vil bli viet en spesiell artikkel i årboka. Festuken ble
åpnet med et meget godt besøkt møte i Frimurerlogen med prolog av Emil
Herje, musikk av Inger Mikkelsen og Fladmo samt foredrag av professor Rolf
Nordhagen. Uken forøvrig var lagt an som propaganda for T.T. Avisene
inneholdt store artikler og i flere vinduer i forretningsstrøket var det ordnet
utstillinger med vakre bilder fra våre fjellstrøk. Fargelysbilder ble vist fram.
En komite bestående av Gunnar Birkeland og Per Vinje tok seg av medlems vervingen og kunne vise et meget pent resultat på 879 nye medlemmer.
Selve jubileumsfesten ble feiret den 28/11 i Britannia med 345 deltakere.
Følgende medlemmer fikk æresbevisninger:
Roar Tønseth, æresmedlem
Thor Tharum, gullmerke
e
Nikolai Dahl, gullmerke
Ragnhild Lien, gullmerke
Hilmar Nilsen, gullmerke
Knut Rolvsjord, gullmerke
A. P. Stordalsvold, gullmerke
Kristoffer Haugen, innbudt livsvarig medlem.
M e d l e m s t a l l e t var pr. 31/12 1947 — 5887, hvorav 5613 årsbetalende
og 274 livsvarige. Vi har nå 3 æresmedlemmer. Ved årsskitfet 1946/47 hadde
vi et samlet medlemstall på 4876.
Å r b o k a ble ferdig noen tid før jubileet, og etter kritikken, både her i
byen og i Oslo, kan redaksjonskomiteen være meget tilfreds med det utførte
arbeide.
F o t o g r a f i e r . Appellen om å levere inn gode bilder til bruk i Årboka
har dessverre ikke hjulpet. Det blir derfor nødvendig for senere redaksjoner
å gå igang med premiering av gode bilder.
T u r k o m i t e e n har ikke kunnet utrette noe i det forløpne år. Restriksjoner både for bil, bane og båter har satt stopper for mange tilløp. Vi får
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håpe at etterkrigstiden ikke blir for lang, slik at vi snarest får ta fatt på de
populære fellesturer igjen.
S a m a r b e i d s m ø t e r . Den 21/1 1947 ble holdt en konferanse i Stockholm med Svenska Turistforeningen og Den Norske Turistforening om samarbeidet i grenseområdene. Der var full enighet om de tiltak som bør fremmes. Som T.T.S representanter møtte Arne Palkanger og Erling Nielsen. Den
Norske Turistforening innkalte til et landsmøte av turistforeninger den 21/6
1947. Bodø og Omegn Turistforening var et fortrinlig vertskap. Den viktigste
sak var organisasjonsspørsmålet D.N.T. gikk inn for opphevelse av gjensidighetsavtaler til fordel for særavtaler. Forslaget gikk ut på at i turistforeninger utenom D.N.T. skulde det være a- og b-medlemmer. Bare den klasse som
betalte ekstrakontingent for medlemskap i D.N.T. skulde ha krav på moderasjon på D.N.T.S hytter. Dette ble sterkt imøtegått av representanter fra gjensidighetsforeningene. Senere har der vært holdt flere konferanser uten at
saken er kommet til en løsning. Vår forening var representert ved Arne
Palkanger og Erling Nielsen.
Tilslutt takker styret alle gode hjelpere i året som gikk. Det har vært et
år med stor framgang for foreningen. Medlemstallet er øket betraktelig og
arbeidsoppgavene er øket tilsvarende. Styret har som før nevnt behandlet
ca. 100 saker, og når mange av disse har latt seg realisere, så skyldes dette
også den hjelp det har kunnet få utenfra. For denne hjelp takker styret
hjertelig.
Trondheim, den 9. april 1948.
Arne Falkanger.

Astri Mittet.

Pinn K l e v e n.

Skofabrikken Nidaros, Trondheim

JULIUS MASKE
Telefon 20732
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Lager og omsetning av papp og papir
Papp og Papirindustri — Brevordnere — Beklamebokstaver
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Reidar Jørgensen.

Erling Nielsen.

Magne Haave.

