kan ta med seg Ikke-medlemmer. Hvis det er fullt, fordeles
sengeplassene etter beste skjønn. Ikke-medlemmer viker plass
for medlemmer, yngre for eldre. Gjester som har overnattet en
natt allerede, viker plass for nye gjester, men Ingen plikter å
vike plass for den som kommer etter kl. 20.00. Men først og
fremst — vis hensyn til hverandre!

Velkommen til Orkelsjøhytta!

7.
For alle de medlemmer som ikke har vart på noen selvbetjeningshytte ennå, gjengir vi nedenfor en av hytte-instruksene. Instruksen
er slått opp inne i hytta. Den er temmelig lik for de forskjellige
hytter, — med mindre lokale variasjoner:

VI ber deg lese det som står nedenfor og følge hyttereglene, slik
at du og de øvrige gjester — og de som kommer hit etter dere —
vil trives og få lyst til å komme hit siden også:
1.

Skriv navnet ditt i gjesteboka og fyll ut de øvrige rubrikker.
Det er av betydning for oss å se hvor mange gjester hytta har,
hvor de kommer fra og hvor de går.

Slå forsiktig når du fyller parafin på lampene. Paraflnsøl lukter Ille og lager flekker. Du må også passe lampene at de Ikke
oser.

8. Brennbart avfall som papir og plast brenner du etterhvert.
Hermetikkbokser slåes flate ute og samles I en kartong.
Vedkassen er ingen søppelkasse!
9.

Nøkkelen leveres tilbake på setra. Nøkel-deposltum får du
betalt tilbake ved å levere din kvittering.

Huskeliste før du går fra hytta:
A.

Bruk veden med omtanke og utnytt varmen til vaskevann (både
for kopper, gulv og deg selv).
Sørg for full vedkasse før du går — og for opptenningsved.

Alle kopper og kokekar skal være vasket, kjøkkenbenken ryddet, håndklær og kluter hengt til tørk.

B.

Sengene skal være oppredde og rommene ryddige, alle bøtter
tømt — og så skal gulvene være vasket!

3.

Følg bruksanvisningen når du bruker propanapparatet.

C.

Hva med en rask utlufting?

4.

Provlantllste med priser finner du oppslått her ved siden av.
Fyll ut en blankett som viser hva du har tatt, putt den og
pengene i en konvolutt og legg den I en kasse på veggen. Husk
at også overnattingen skal betales med det samme.
Vennligst gi beskjed på TT-kontoret hvis matiageret er minket
faretruende.

D.

Husk å lukke vinduene og kontroller at døren er låst.

2.

5.

Eventuelle skader rapporteres til TT-kontoret I Trondheim.

Trondhjems Turistforening,

tilsynet.

Selv om hytta har oppredde senger, skal lakenpose eller sovepose alltid brukes. Lakenposer får du kjøpt her (finnes i matskapet).
Luft sengetøyet etter bruk!

6. Bare medlemmer av Trondhjems Turistforening og de forenin138
ger TT har avtale med har adgang til hytta, men medlemmer
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BRUK
ELEKTRISITET
TIL KOKING
OG OPPVARMING

Årsberetning 1971
85. årsberetning

Trondheim Elektrisitetsverk

Deres erfarne partner på alle områder
innen elektroteknikken

SIEMENS NORGE A/S
Sluppen
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— Trondheim

Generaltforsamling 1972
Generalforsamling 1972 ble holdt i Handelsstandens Hus, tirsdag
9. mai kl. 19.30. Tilstede var 34 medlemmer og TT's styre.
Formannen Fritz Christensen refererte til Innkallingen I Adresseavisen og Arbeider-Avlsa i henhold til paragraf 5 i lovene. Ingen
innsigelser ble gjort og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.
Formannen opplyste at Anders Dahl var gått bort i løpet av
siste år, og han ble minnet med 2 minutters stillhet.
Formannen refererte sakslisten i h.t. paragraf 5. Den ble godkjent uten kommentarer. Valgt til å undertegne protokollen ble
Arne Bjerke og Gunnar Wettergren. Valgt til å telle stemmer ble
Reidar Hernes og Bjarne Eriksen.
Årsberetning 1971
Årsberetning ble lest opp av formannen. Gotaas refererte tU sin
uttalelse fra ifjor da han komplimenterte styret for opplysningene
vedr. overskjønnet. I år henviste han til redegjørelsen om TT til
Trondheim Formannskap i årboka og takket styret for denne redegjørelsen. Han hadde Ingen rosende ord å si om Trondheim Kommune og Trondheim E.verk, men ville komme tilbake tU dette.
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