Trondhjems Sparebank
Opprettet 1823

ÅRSBERETNING FOR

1952

65 ÅRSBERETNING

Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse,
sparebankvilkår

og folio samt utfører

alle vanlige sparebankforretninger. — —
S I K K E R H E T S B O K S E R
HJEMMESPAREBØSSER
FORMUESFORVALTNING

Feriereisende anbefales vårt hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

134

Generalforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus torsdag den
15. mai kl. 20. Der møtte 32 medlemmer.
Til møteleder ble valgt Reidar Jørgensen. Dagsorden og årsberetning ble opplest
og godkjent. Sekretæren leste årsregnskapet som var revidert og funnet i orden.
Regnskapet ble godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet. Budsjettforslaget for 1953
ble enstemmig godkjent.
Valg: Viseformannen leste navnene på dem som stod for tur til å tre ut av
styret. Valgkomiteens formann, Nikolai Dahl, refererte navnene på dem som valgkomiteen foreslo til nytt styre. Forslaget lød på gjenvalg av Pinn Kleven, Erling
Nielsen og Hjørdis Mørkved. Istedenfor Egil Ellingsen som hadde frasagt seg
gjenvalg, ble foreslått Bjarne Eriksen. Frå salen ble foreslått frk. Marie Svenningson. Dette forslag ble støttet av Arvid Heirung og Olav Gjærevoll. Nikolai Dahl
nevnte Bjarne Eriksens mangeårige og interesserte virke i T.T.s komiteer. Valgt
ble: Finn Kleven, Erling Nielsen, Bjarne Eriksen og Hjørdis Mørkved. Valgkomiteen foreslo gjenvalg på den tallmessige revisor, Knut Lande, likeså på de to
kritiske revisorer, Nils Klinge og Arvid Heirung. Samtlige revisorer ble gjenvalgt.
Til slutt ble valgkomiteen, Nikolai Dahl og Kåre Domås, gjenvalgt.
Kontingent 1953: Styret foreslo kontingenten for livsvarige medlemmer forhøyet fra 100 kr. til 150 kr. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styrets forslag om
uforandret årskontingent på kr. 8 for voksne og kr. 3 for ungdom (uten årbok)
ble enstemmig vedtatt.
Styrets forslag: «Styret gis fullmakt til å sette igang nødvendig reparasjon og
ombygging av Storerikvollen turisthytte i den utstrekning midler kan skaffes».
Viseformannen redegjorde for det arbeide som hadde vært utført og arbeidet med
å skaffe midler til veie. Han omtalte i denne forbindelse det arbeide som O. B.
Garberg, Selbu, hadde tatt opp for å skaffe materialer og penger i Selbu. I alt
var der i Selbu samlet inn materialer og penger til Storerikvollen for kr. 2335.00.
Eivind Kierulf redegjorde for planene for Storerikvollen og anbefalte styrets forslag. Dette ble enstemmig vedtatt.
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