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Frolfjellstuggu
i Levanger.
Foto; Statskog

^' Årsberetning
1999

betegnelser på eiendommer hvor vi er grunneiere. 1tilleggtil det vi kaller
statsskog finnes det også noe som heter statsallmenninger. Her finnes
kommunalt oppnevnte organ som heter fjellstyrer De har også hytter
rundt omkring i både Nord- og Sør-Trøndelag. Her kan vi også være
behjelpelig med å finne sted og kontaktpersoner.
Jakt- og fiskekort
Det fins gode muUgheter for kjøp av jakt- og fiskekort. Småviltjakt og
fiske på statsskog administreres av Statskog. 1 statsallmenningene administrerer fjellstyret småviltjakt og salg av fiskekort, og da kan man ta kontakt med fjellstyret i den respektive kommunen. Statskog administrerer all
storviltjakt,
"Landets største nabo"
Som gmnneier til 1/3 av landes arealer hevder vi å være landets største
nabo. Besøk derfor din nabo og gled deg over hva som finnes rundt
omkring og sist men ikke minst: Gled andre med hvordan du tar vare på
naturen.
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Carl Schulz
Axel Sommerfeldt
Olaf Grilstad
Cecil Wdm. Slingsby
Fridthjov Brun
Ludvig Sivertsen
Roar Tønseth sen.
Arne Falkanger

1957
1967
1967
1975
1977
1987
1998

Reidar Jørgensen
Magne Asbj, Haave
Eivind Kierulf
Astrid Olsen
Rolf Høyem
Franls-G, Mørch
Gustav Lien

Innehavere av hederstgn: Reinrosa med gull eikekrans.
1927
1935
1939
1947
1947
1947
1947
1947
1949
1953
1954
1954
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1959
1962
1962
1962
1962

Anne Aae
Ludvig Sivertsen
Olav Jensen
Anders R Stordalsvold
Thor Tharum
Hilmar Nilsen
Roar Tønseth
Ragnhild Lien
Astri Mittet Angermann
Arne Falkanger
Edvard Løchen
Andreas Backer
Finn Kleven
Erling Nielsen
Gunnar Raabe
Kirsten Haave
Ola Hilmo
Reidar Jørgensen
Magne Haave
Martine Unsgård
Olga Reitan
Hjørdis Mørkved
Gunnar Birkeland

1962
1962
1962
1967
1967
1967
1969
1970
1970
1974
1976
1978
1979
1980
1984
1984
1985
1987
1987
1987
1987
1987
1987

Trygve Kristiansen
Per Vinje
Helge Foss
Astrid Olsen
Magna Kjelland
Bjarne Eriksen
Rolf Høyem
Magnhild Lereggen
Tor Johansen
Fritz Christensen
Toralf Lyng
Franck Rindal
Erik Hansen
Frants-G. Mørch
Gustav Lien
Teodor Brandfjell
Anne-Mari Bergquist
Jorun Svingen
Ingvild Flåteplass
Thor Risan
Toralv Aune
Ivar Maske
Per A, Strickert
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1987
1988
1990
1991
1993
1994

Claus Helberg
Kari H. Brox
Johan Bolme
Kristine Furan
Jorun Thomasgård
Olav Gjærevoll

(

1994
1996
1996
1998
1999

Jørgen B. Lysholm
Efi"e Magnusson
Halvard Lilleevjen
Modolf Moen
Ragnhild Næssmo
Asbjørn Clausen

1962
1962
1967
1979
1982
1985
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TILSYN - KOMITEER - UTVALG - VERTINNER

Anne Britt Wavold
Sven Kolstad
Roar Nålsund
Erik Stabell
Arne Vaslag

TILSYN:
Dindalshytta
Gjevilvasshytta
Græslihytta
Jøldalshytta
Kjølihytta
Nedalshytta
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
Schulzhytta
StorerikvoUen
Trollheimshytta

INN:BUDTE LIVSVARIGE JVIEDLEMMER:
1920
1927
1957
1957
1962
1962

Arsberet;ryng

Th. Solem
Per Hilmo
Svein Grøtte
Nils M. Vaagland
Inga Stokke
Johan Bolme

\t

Liv Grimsmo
Erling Ishol
Harald Græsli
Nils Flå og Klaus Grendal
Klaus Reitan
Arvid Aas ' Ola Røtvei
Georg Trondseth
Thor Risan
Morten Halgunset

BARNAS TURLAG
Leder: Randi Wiggen, Vigdis Heimly, Jonny Remmereit, Emil Pedersen og Katrin
Wråli

TILLITSVALGTE etter generalforsamlingen 1999
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RUTE- OG KARTKOMITEEN:

TYDAL BÅTRUTE:

Leder: Jan Hofstad, Knut Bålstad (sekr), Arnfinn Fiske og Magne Krosby.

Kristine Furan, Knut Bålstad (varamedlem).

RUTEINSPEKTØR:
Sylan:
Trollheimen:

ANDRE UTVALG
DNT:

Tore Kværnmo
Arne Vaslag

Landsstyret
Landsstyret
Barne- og familieutvalget:
Naturvernkomitéen:
Strategiutvalg

TURKOMITE:
Leder: Eva Austvik, Jan Hofstad, Reidun Okkenhaug, Karl Sellgren, Lillian Svingen
(sekr.), Ola Magne Sæther og Sigmund Sørgjerd,

VETERANAN (interimsstyre)
Sven Kolstad, Ivar Maske, Eva Sivertsen og Randi Wiggen

DNT-U:

VALGKOMITE:

Valgkomiteen:
Naturvernutvalget:

Erik-M. Braathen fram til juni 1999
Ragnvald Larsen fra juni 1999
Jonny Remmereit
Erik Stabell og Ragnvald Larsen
Torgeir Gunleiksrud

Are Løseth og Anders Foldvik
Ragnvald Larsen

Leder: Trond Gilde, Halfdan Carstens og Randi Wiggen (styrets repr.).

ØKONOMI- OG STRATEGIKOMITE:

ANSATTE

Leder: Sissel W. Mathiesen, Inge Fottiand, Bjørn A. Fossum og Torgeir Gunleiksrud
(sekr,)

VERTSKAP:

ÅRBOKKOMITÉ:
Per Chrisliansen, Reidar Dahl, Jonny Remmereit, Maria Sand, Mari Lise Sjong og
Erik Stabell.

FALKANGERS FOND:
Leder: Erik-M. Braathen, Jannie Bech Speriing (TTUs repr.), Jorun Svingen.

HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE
Leder: Trond Ekker, Karl H. Brox og Ivar Sollie (styret i TT har etter diskusjon med
fondsstyret vurderi en endring av fondsstyret, ulen at endelig avklaring foreligger)

PUBLIKASJONSFONDET:
Leder: Randi Wiggen, Torbjørn Falkanger, Jorun Moum og Ivar Sollie (Jorun Moum
har trukket seg fra fondsstyret i løpet av perioden)

SYLANGRUPPA:
Knut Bålstad, Torgeir Gunleiksrud (varamedlem).
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Disse har fungert som vertinner/vertskap i 1999:
Gjevilvasshytta
Wenche Eriien, Randi Horvli, Elsa Smith, Solfrid Trøen oj
Mari Mæhlen
Jøldalshytta
Inga Flatmo og Marit Evjen
Nedalshytta
Elsa Smith, Kristine Furan og Rannveig Nordgård
StorerikvoUen
Siv Beyer, Sigrid Gulbransen og Mari Mæhlen
Schulzhylla
Gunvor og Mons Flønes
Trollheimshytta
Sigrid Nerbu

ADMINISTRASJON:
Foreningens daglige drift har i 1999 vært ivaretatt av administrasjonen med Torgeir
Gunleiksrud som daglig leder, nestleder/regnskapsfører Knut Bålstad, sekretær Anne
M. Eilertsen og 1. kontorfullmektig Lillian Svingen og fra 1. mai ble informasjonsog markedssjef Jonny Remmereit ansatt i hel stilling.
Sivilarbeider Matias Loe var engasjert i administiasjonen ut januar, mens Andreas
Lørum ble engasjert som ny sivilarbeider fra slutten av desember.

157

^ Ji-pndhjems Turistforening «^Årbok 1999 .,.• -•- • •

, .Års.b?I?S.QiQS .-.i

2. Medlemstall og medlemskontingent 1999

Sak 1 Årsberetning for 1998

1999

1998

1997

1996

6.345
Hovedmedlemmer
2.554
Husstandsmedlemmer
793
Ungdomsmedlemmer, 15-25 år
703
Honnørmedlemmer over 67 år
118
Barnas Turiag medlemmer, opp tom, 14 år
539
Livsvarige
11.052
Sum

6.231
2.575

6.143
2.660

6.014
2.689

613
679

775
647

844
606

Møtelederen gikk gjennom årsberetninga kapittel for kapittel. Punkt som ble ytterligere spesifisert var det økende antall livsvarige medleminer, avsnittet om
Gjevilvasshytta under nybygg og vedlikehold 1998 samt Eiendomsforvaltningen,
Årsberetninga er beMndlet av rådet og daglig leder, Torgeir Gunleiksrud, refererte
rådets vedtak som anbefalte den godkjent av generalforsamlinga.
Vedtak:
Årsberetninga ble enstemmig godkjent av generalforsamlinga.

535

488

495

Sak 2 Revidert regnskap for 1998

10.633

10.703

10.648

Hovedmedlem
Husstandsmedlem
Ungdomsmedlem
Honnørmedlem
Livsvarig medlem

335,165,165,185,5.025,-

Knut Bålstad presenterte balansen og resultatregnskapet med noter for 1998 samt årsoppgjørsdisposisjoner. Revisor, Magne Flack, gjennomgikk revisjonsberetningen.
Møteleder opplyste at budsjettet er behandlet av rådet .som anbefalte det godkjent av
generalforsamlinga.
Vedtak:
Regnskapet for 1998 ble enstemmig godkjent av generalforsamlinga.

Sak 3 Rapport fra desisorene
Daglig leder leste opp desisorenes beretning.

3. Generalforsamling 1999
Referat fra Trondjhems Turistforenings generalforsamling,
IL mai 1999
Den 112. ordinære generalforsamlinga ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 11. mai
1999 kl, 19,00, Møtet ble åpnet av styrets formann, Erik-Martin Braathen, som ønsket
velkommen, Han opplyste at generalforsamlinga har vært annonsert i Adresseavisen
innen den fristen lovene foreskriver og at sakspapirene har vært utlagt på foreningens
kontor fra samme dag.
Formannen foreslo Sven Kolstad og Ivar Maske til å skrive under protokollen, Trond
Gilde og Sigmund Sørgjerd som tellekorps og Gustav Lien til møteleder, og disse ble
valgt.
Torgeir Gunleiksrud og Knut Bålstad ble valgt til referenter.
Formannen overiot så ordel til møteleder, Gustav Lien.
Møtelederen refererte dagsorden og opplyste at det var 28 stemmeberettigede og 2
uten stemmerett i salen.
Deretter startet de ordinære sakene som generalforsamlinga behandler.
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Sak 4 Budsjett for 1999
Daglig leder gikk gjennom budsjettet for 1999. Møteleder opplyste at budsjettet er
behandlet av rådet som anbefalte det godkjent av generalforsamlinga.
Vedtak:
Budsjettet for 1999 ble enstemmig godkjent av generalforsamlinga.
Møteleder gjorde oppmerksom på styrets foreløpige budsjett for 1999.

Sak 5 Fastsetting av kontingent for arsbetalende og livsvarige
medlemmer
Formannen gikk gjennom styrets forslag til kontingentsatser for 2000:
Hovedmedlem
350,15,-økning fra 1999
Husstandsmedlem
170,5,-økning fra 1999
Honnørmedlem, fom, 67 år
190,5,-økning fra 1999
Ungdomsmedlem, 15 - 25 år
170,5,-økning fra 1999
Barnemedlem, tom 14 år
40,ny fra 2000
Livsvarig medlem
5,250,15 x hovedmedlemskontingenten
Vedtak:
Kontingentsatsene for 2000 ble enstemmig vedtatt.
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Sak 6 Forslag fra styret

d) Tannet revisor

Styret la fram følgende lovendringsforslag. Styret gjorde generalforsamUngen
oppmerksom på at formuleringen i § 5 når det gjelder valg av valgkomiteen er noe
uryddig formulert.
I punkt 8f slår det at det er valg på «2 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje oppnevnes av styret». I siste avsnitt står det at «styret fremmer forslag lil to medlemmer av
valgkomiteen. Valgkomiteens to medlemmer velges for to år, hvert år uttrer den ene».
For å oppnå at etl av de valgte medlemmene av valgkomiteen uttrer hvert år innebærer
det at styret bare skal fremme forslag på én person til hver generalforsamling.
Styret foreslo derfor følgende endring av § 5:
Punkt 8f, ny tekst:
et medlem av valgkomiteen. Det tredje oppnevnes av styret.
Siste avsnitt erstattes med følgende tekst:
Styret fremmer forslag til medlem av valgkomiteen innen samme frist. Valgkomiteen
skal beslå av tre medlemmer. Valgkomiteens valgte medlemmer velges for to år, hvert
år uttrer del ene. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil to ganger slik at
maksimal funksjonstid blir 6 år.
Vedtak:
Lovendringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Forslag fra medlemmer
Ingen forslag.

Valgkomiteens innstiUing ble lest opp av Trond Gilde. Gilde opplyste at rådsmedlemmene Frants-G. Mørch og Jorunn Svingen trer ut av rådet etter å ha sittet i minst 3
perioder sammenhengende. Videre har foreningens mangeårige revisor Magne Flack
takket nei til gjenvalg.
a) formann
ikke på valg i år

c) rådsmedlemmer
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lår

Roar Rønning
Ivar Sollie

gjenvalg
gjenvalg

1 år
lår

Det var ikke kommet inn andre forslag enn valgkomiteens innstilling. Alle kandidater
ble enstemmig valgt.
f) Fra Slyret kom følgende innstilling til ny valgkomite:
Trond Gilde
gjenvalg

2 år

Det kom ikke inn andre forslag og valgkomiteen ble enstemmig valgt.
Styrets representant i valgkomiteen blir oppnevnt av styret etler styrets konstituering.

Takk/utdeling av æresbevisninger
Formannen takket alle som var til stede slyre, komiteer, utvalg og andre tillitsvalgte
og dugnadsfolk. Han rettet en ekstra takk til de som gikk ut av rådet, komiteer og
andre posisjoner i TT for god innsats og høy arbeidsmoral,
Jorunn Svingen og Franls-G, Mørch som gikk ut av rådet fikk blomster.
Magne Flack som takket for seg som foreningens mangeårige revisor fikk blomster.
Arne Vaslag ble tildelt Reinrosa med gull eikekrans,

Infosaker

Sak 8 Valg

b) styremedlemmer

e) desisorer

Inter Revisjon
Trondheim AS

Jan Fredrik Kvendbø
Randi Wiggen
Jan Hofstad
Ragnvald Larsen

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

2 år
2 år
2 år
2 år

Kari H, Brox
Kristin Svendsen
Vigdis Heimly
Torild Hage

gjenvalg
gjenvalg
ny
ny

3 år
3år
3 år
3år

• 17. mai, TT i folketoget. Alle ble oppfordret til å delta i toget for TT, det vil bli
kaffe på TT-kontoret fra kl. 11,30,
• Nyansatt informasjon- og markedssjef Jonny Remmereit ble presentert.
Sven Kolstad lakket styret og administrasjonen for el godt år
Møtet ble hevet kl. 20,45
Etter møtet var det sosial sammenkomst med kringle og kaffe.

Ivar Maske
sign

Sven Kolstad
sign
161

,.Åi;sbe.retningj

.,JlSE^Sffl?,Jyd?*^5rjfli!>g™Ai^kJ_9£?^i:

•..A'*'ii'.--.

4.

Styrets beretning

4.1 ÅRSBERETNING
Samlet sett har 1999 vært et godt år for TT.
Besøkstallene for hyttene viser at den gode utviklingen fra 1997 og 1998 har fortsatt
også i 1999. Overnattingsstatistikken viser et samlet overnattingstall på 20.570, det
vU si en økning på 3.6 % i forhold til 1998, Ser en nærmere på disse tallene viser de
en økning både på de betjente og de u- og selvbetjente hyttene, Ser en imidlertid på
fjellområdene, viser overnattingstallene en markert økning i Trollheimen og en viss
nedgang i Sylan.
Medlemstallene viser også en positiv utvikling. Etter flere år med relativt stabile medlemstall har vi i år en medlemsvekst på 419 medlemmer, og det er en økning på 3,9 %
i forhold til 1998. Det er spesieU gledelig at kategorien juniormedlemmer har hatt den
klart sterkeste veksten.
Styret har i 1999 hatt ett AU-møte, 9 ordinære og 3 ekstraordinære styremøter. Et av
møtene var arrangert som et fellesmøte mellom TT og Nord-Trøndelag
Turistforening. Styret har behandlet 50 ordinære saker og en rekke referatsaker.
Viktige saker for styret i 1999 regnskapsoppfølging og oppfølging av daglig drift,
planlegging og gjennomføring av større byggesaker, budsjettarbeid og aibeid med flere store naturvernsaker.
Av SpesieU vikfige saker og engasjementer i 1999 vil styret nevne:
• Forvaltningen av friluftsområdene i Trondheimsområdet, spesieU evaluering av
handlingsplan for friluftsliv i Trondheim kommune. Engasjement i viktige saker
enkeltsaker som Skistua-prosjektet. Møter med de politiske partiene for å få fokus
på markaforvaUningen i valgkampen.
• Planlegging av en egen miljørevisjon i forbindelse med oppfølgingen av DNTs
miljøoppfølgingsprosjekt (MOP). Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe i januar
for å følge opp dette arbeidet, og det ble blant annet gjort forberedelser til et internt
MOP-seminar for ansatte og tillitsvalgte i TT.
• Ombygging/nytt fyrrom på Jøldalshytta, gjennomføring av et vedhkeholdsprosjekt
på Ramsjøhytta og planlegging av større byggeprosjekter på Kjølihytta og på
Slorerikvollen.
• Opptrapping av tilbudet til barnefamilier i forbindelse med etablering av "Barnas
Turiag" ved årsskiftet 99/00.
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'Forberedende tiltak for etablering av veterangruppe i TT
• Etablering av Viongen, ny ubetjent turisthylte på Nerskogen i Oppdal kommune.
• Videreutvikling av TTs aUerede godt utbygde hjemmesider på nettet
• Det er foretatt en gjennomgang av statuttene i samtlige av TTs fond med sikte på å
få til et bedre saMarbeid mellom fondsstyrene og TTs styre samt en bedre utnyttelse av tilgjengelige fondsmidler.
• Diskusjoner om strategikomiteens arbeid, styrets og komiteenes arbeidsform samt
lønns- og driftsforhold på hyttene.
• Oppfølging av en arbeidskonflikt med en av vertinnene på Gjevilvasshytta.
• Styret har vært opptatt av å finne bedre kontorlokaler for foreningen, foreløpig
uten konkrete resultater,

4.2 RÅDSMØTER
Det er avholdt to rådsmøter, el om våren og et om høsten.
Rådet har fulgt opjj lovpålagte oppgaver som behandling av årsberetning og årsoppgjør og avgitt uttalelser om delle lil generalforsamlingen. I tillegg har rådet gitt
styret råd om driftsformen på hyttene våre. Styret har værl i tvil om det var riktig av
TT å fortsette ordningen med en spilleautomat i TTs navn i en butikk i Munkegata.
Rådet hadde ikke vesentlige motforestillinger mot at TT hadde spilleautomater som
inntektskilde lil foreningens drift så lenge ordningen var lovlig.

4.3 DNTs LANDSMØTE
DNTs landsmøle 1999 ble arrangert på Hamar 11. til 13. juni. Fra TT deltok Randi
Wiggen, Eva Austvik, Sissel W. Mathiesen, Jan Hofstad, Jan Fredrik Kvendbø,
Ragnvald Larsen, Kristian Tøndel; Jonny Remmereit, Knut Balslad og Torgeir
Gunleiksrud. 1tilleggdeltok Erik-Martin Braathen som representant fra Landsstyret.
Erik-Martin Braathen gikk ut av landsstyret, men ble valgt inn som ny medlem av
DNTs valgkomite. Ragnvald Larsen ble valgt inn som nytt medlem i landsstyret.
For øvrig ble TT tildelt den nyinnstiftede "Forgubbingsbekjempelsesprisen" for 1999
av DNTs ungdomsforening.

4.4 FREMTIDSUTSIKTER
Elter et år med utvidelser av tilbudene til TTs medlemmer, gode overnattingstall på
hyttene, en økning av medlemsmassen og et tilfredsstillende økonomisk resuUal ser
styret positivt på framtidsutsiktene. Den utvidelsen som har skjedd i løpet av året med
ansettelsen av en ny informasjons- og markedssjef har allerede gitt positive resuUater
og lover godt for fremtiden. Godt forarbeid til oppstarten av Barnas Turiag og
veterangruppa samt nye spennende tur- og kurstilbud for våre medlemmer peker også
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i riktig retning. Styret mener også at TTs økte engasjement i forvaltningen av friluftsområdene i Trondheimsområdet vil gi positive resultater for foreningen.
Styret er også av den oppfatning at TT har arbeidet aktivt og godt i forhold til DNT og
andre medlemsforeninger. Blant annet vil TT etter hvert kunne høste fruktene av den
positive erfaringsutveksling som nå mer og mer vil skje medlemsforeningene
imellom.
De .største utfordringene vil i årene fremover ligge på ytteriigere rasjonalisering av
hytte-driften, en bedre oppfølgingen av HMS og andre lovpålagte krav fra myndighetene, en oppgradering og en bedre utnyttelse av de selvbetjente hyttene samt en
bedre medlemsservice for TTs medlemmer
For å oppnå dette er det viktig for TT snarest å finne bedre kontorlokaler for
administrasjonen samt å videreutvikle organisasjonen i TT.

ABivitetsnivået er stadig økende og det er i 1999 arrangert 9 turer, som er en økning
sammenlignet med 1998. Interessen og oppslutningen om Barnas Turlag er økende, og
vi får stadigtilbakemeldingerpå at TTs satsing på barn og barnefamilier er enriktigprioritering. Det har i perioden også vært arbeidet med å rekruttere veiledere som kan
gjennomføre turene^tn økt rekruttering av veiledere er en forutsetning for å øke aktivitetstilbudet til medlemmene. Barnas Turlag har ikke hatt medlemskontingent for 1999.
Det er bestemt at medlemskap innføres fra 1/1 2000, og følger de samme medlemsfordelene som allerede er innført hos flere medlemsforeninger i DNT.
Barnas Turiag har etter søknad fått tildelt 55.000,- fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Tilskuddet er gitt til arrangering av veilederkurs og utarbeiding av Barnas Turlagbrosjyre.

5.2 BRANNVERNKOMITEEN

5.

Fra komiteene

5.1 BARNAS TURLAG
Barne og familiekomiteen står for aktivitetene i Barnas Turlag, - TTs satsing på barn
og barnefamilier.

11999 engasjerte TT en brannteknisk konsulent som på dugnadsbasis skulle ga gjennom brannverndokumentasjonen på de betjente hyttene og komme med forslag til
ajourføring og revisjon av dokumentasjonen på hyttene og en gjennomgang med
betjeningen av det praktiske brann ver narbeidel.
Arbeidet ble gjort i samarbeid med byggekomiteen og fire betjente hytter ble besøkt i
løpet av sommeren 1999. Dette arbeidet vil bli videreført.
Når det gjelder brannvernarbeidet på de selvbetjente hyitene har dette stort sett
konsentrert seg om å innhente data og praktiske råd fra andre turistforeninger
gjennom driftsutvalget i DNT. Det tas sikte på å utarbeide nye brannvernpermer til
hver av de u- og selvbetjente hyttene.
Arbeidet for øvrig har bestått i å følge opp de brannsyn vi har hatt på hyttene i løpet
av året.

5.3 BYGGEKOMITEEN
Nybygging og vedlikehold 1999
Generelt

ved StorerikvoUen Foto: Rønnaug Mølmen
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1999 ble, ikke minst takket være stor dugnadsinnsats, et nytt aktivt år for TT på bygge og vedlikehoidsiden. Av større prosjekter bør spesielt nevnes nytt fyrrom på
Jøldalshytta og forberedelse for torvlegging av hovedbygget ved Trollheimshytta.
Taket er ferdig avsluttet med papp, klart for torvlegging i løpet av sommeren 2000.
Når det gjelder bygningsmessig vedlikehold er vi bra a jour på våre betjente hytter. På
selvbetjeningshyttene derimot har det manglet en god del. For å bedre på delte forholdet ble det i perioder i 1999 innleid en ekstern vedlikeholdsmann spesielt med tanke
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pa"Ramsjøhytia, men også på fiere av de andre hyttene fikk vi "tatl unna" en del etterslep på vedlikeholdet. Av planene for år 2000 kan nevnes nytt kjøkken på
StorerikvoUen og omfattende vedlikeholdsarbeider på Kjølihytta.
TROLLHEIMEN:
Gjevilvasshytta f
"Tippen", det gamle hyggelige annekset, er satt skikkelig i stand både ut- og innvendig etter mange år med forfall. Etler pålegg fra Næringsmiddelkontrollen er fettfilter
montert i forbindelse med avtrekk på kjøkken. Himling i soverom mot nord er isolert.
Forøvrig er det utført en del løpende vedlikehold og hytta fremstår i god stand.
Trollheimshytta.
Som nevnt innledningsvis fortsatte klargjøringen av taket på hovedhytta slik at ny torv
kan legges sommeren 2000. Nye vindskier er montert og nytt tak, komplett med torv
og takrenner, er lagt over den såkalte "mu,seumsdelen". Tilsynet har i løpet av sommeren utført en god del alminnelig vedlikeholdsarbeid og hytta fremstår i god stand.
Jøldalshytta.
I lang tid har fyrkjelen hatt trekkproblemer. Dette ble løst på en utmerket måte før
sommersesongen da tilsynet med eksterne entreprenører og mye god dugnadshjelp
fiyttet fyn-omsinstallasjonene til nytt fyrrom med pipe bare for fyrkjelen. Forøvrig er
nytt ventilasjonsanlegg i dusjene fullført og ventilasjon/utlufting av dokummen montert. Nye hengslete myggnettingrammer til alle soverom er kommet på plass og mye
løpende vedlikehold er utført gjennom året. Hytta fremstår i god stand.
Orkelsjøhytta og Dindalshytta
Det er ikke foretatt større utbyggings- eller vedlikeholdsarbeider ved hyllene,
SYLAN:
StorerikvoUen
Tilsynet har i løpet av sommeren utført en god del alminnelig vedlikeholdsarbeid, og
husene på StorerikvoUen er i bra stand og godt vedlikeholdt, I tillegg ble det nedlagt
et "mannsverk" da utedoen ble tømt etter 14 års bruk. Nytt kjøkken er ferdig planlagt,
nødvendig pristilbud er innhentet og arbeidet forutsettes igangsatt i løpet av
sommeren 2000.
Nedalshytta
Før sommersesongen ble aksjon "trivelig innertun" iverksatt. På dugnad ble det gjort
mye arbeid for å gjøre "gårdstunet" foran hovedinngangen, uthuset og selvhusholdet
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Fra dugnaden på Nedalshytta i juni 1999. Trær og annen vegetasjon plantes inn på tunet.
Foto: Erik Stabell

triveligere. Ny masse ble tilkjørt, oppbygging av nytt teiTcng og utbedring av
skråninger samt tilsåing ble utført. Vi håper den tidligere "grusørken" fremstår frodig
og grønn til sommeren neste år, da dette arbeidet vil bli fullført.
Ellers kan nevnes at en egen arbeidsgruppe har sett på ulike tiltak for å gjøre
Nedalshytta mer attraktiv, ikke minst med tanke på bygningsmessige forbedringer.
Gruppen la frem sin rapport i oktober 1999. Styret og byggekomiteen tar sikte på å
realisere fiere av de foreslåtte tiltakene.
Schulzhytta.
Vertskapet og en ivrig dugnadsgjeng sørget for el skikkelig løft sist sommer da samtlige vinduer ble kittet oljet og malt, Hytta ble beiset ogflaggstangamalt. Det er ellers
utført en god del løpende vedlikehold og bygningene fremstår etter hvert i god stand.
Ramsjøhytta
Det er utført mye vedlikeholdsarbeid på hytta. Dette som et ledd i prioriteringen av
våre selvbetjeningshytter. Arbeidet omfatter bl.a. vedlikehold av alle vinduer og
ikke minst tetting av kummen til utedoen for å hindre snøinntrenging. Dette sam-
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men med mye innvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeider gjør at hytta i dag
fremstår i god stand. Avløpssystemet må kartlegges og eventuelt graves opp/stakes
opp til neste år.
Kjølihytta
Det er ikke foretatt større vedlikeholds- eller byggearbeider. Hytta med uthus vil
imidlertid gjennomgå en full rehabilitering i løpel av 2000. Her som på StorerikvoUen
er arbeidet ferdig planlagt og pristilbud innhentet.
Græsli
Hytta er beiset og alminnelig vedUkeholdt.
KVARTERAVTALER:
Bårdsgården og Kårvatn.
Kvarterene vedlikeholdes av eierne, og er alle i god stand.

5.4 E I E N D O M S F O R V A L T N I N G
Arbeidet med a klariegge mulighetene for bygging på TTs tomt NØ for
Væktarhaugen i Stugudal har fortsatt, men saken er ikke endelig avklart. En "flerbruksløsning" i samarbeid med lokale interesser er antydet som en mulighet.
En avklaring av TTs eiendomsforhold og rettigheter i Aunegrenda i Haltdalen er
igangsatt og vil bli fulgt opp videre.
Arbeidet med å fremskaffe en bedre oversikt over TTs eiendomsforhold i Trollheimen
fortsetter.

5.5 M Ø T E - O G A R R A N G E M E N T S K O M I T E E N
Møte- og arrangementskomiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av
sammenkomster fortilUtsvalgte,foreningens medlemmer og særskilt inviterte gjester,
I 1999 ble det arrangert vintertakkefesl for tillitsvalgt, styre og administrasjon på
Lavollen som komiteen hadde ansvar for. TTs faste førpåskemøte med fylkesordfører Arnt Frøseth som foredragsholder og hovedtema var; "trivelige turer i trønderske
fjell" ble arrangert 23. mars og høstmøte med Claus Helberg som foredragsholder
tema: "Aasmund Olavson Vinje og fjellferdene hans" ble arrangert 19. oktober av
administrasjonen.
På grunn av plassforholdene i kontorlokalene i Ravnkloa ble den tradisjonelle julelunchen ikke gjennomført i 1999. TT ønsker å videreføre denne gode tradisjonen så
snart vi har funnet nye og romsligere lokaler. TTs julearrangement for styret og
administrasjon ble gjennomført på Lisbethsetra i Skaun 18. desember.
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Komiteen har avholdt to møter i vårhalvåret, tilknyttet Lavollen-arrangementet og et
møte i høsthalvåret.

5.6 N A T U R V E R N K O M I T É E N
TT har hatt et aktivt år på natur- og miljøvernområdet i 1999. Arbeidet på de ulike
områdene har engasjert mange i foreninga. Det er satt opp rammer for samarbeid og
arbeidsfordeling mellom naturvernkomitéen, administrasjon, andre komiteer og styret
iTT.
Foreninga har startet opp arbeidet med miljøoppfølging av egen virksomhet etter
turistforeningenes (DNT) miljøoppfølgingsprogram (MOP) med bl a registrering
av transporter og aggregatdrift / energiforbruk. Det er nedsatt en gruppe for samordning av MOP-arbeidet. Et seminar ble utsatt fra november 1999 og avholdt i
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januar 2000.

*^enlegges, ikke avfallsdeponi og modellflyplass her.
• Molorsenter i Tillermarka: TT mener et motorsportanlegg ikke må legges i nærmarka til Tillerbyen.

TT har fulgt opp foreningas arbeid i forhold reguleringa av Gjevilvatnet og overføring
av Lødølja til Essandsjøen. Vi har fulgt opp saker om reindrift i Trollheimen og
motorferdsel i Rindal.
Også i 1999 har TT nedlagt et stort arbeid i forhold til markaområdene i Trondheim.
Det ble utviklet et grunnlag for TTs Trondheimsmark-engasjement i årboka for 1998.
TT bidro lil å få markaforvaltninga på dagsorden i valgkampen, TT hadde bl a møter
med de to største politiske partiene. Ap og H, og deltok i avisdebatten.

TTs oppfølging av forholdene for friluftsliv i nærområdene har så langt vært
begrenset til Trondheimsmarka, men ønsker å bidra tilsvarende for å ivareta
friluftslivsinteressene i andre tettstedsnære markaområder.

i

Det er etablert kontakt til Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norsk botanisk
forening, avd Trøndelag og Trondhjem Skiklub for generelt å oppnå akseptable
samarbeidsforhold med kommunen. Kommunen har gjort gode politiske vedtak om
samarbeid, men praktiske samarbeidsordninger knytta til markaforvaltning generelt
og arbeidet med ny plan for markaområdene er ikke oppnådd i 1999, Gjennom bidrag
til evalueringa av den gjeldende markaplanen har TT meldt inn hvilke forhold viktig å
ivareta i ny plan, kfr grunnlaget for markaengasjementei i årboka fra 1998, De fire
organisasjonene nådde ikke fram med forslag overfor Adresseavisen om å ulvikle en
artikkelserie om forvaltning av Trondheimsmarka,
TT bidro også overfor den høring og revisjon kontrollkomiteen i Trondheim
kommune gjennomførte i forhold til hvordan vedtakene om Handlingsplan for
friluftsliv fra 1992 var fulgt opp. Det ble utarbeidet et notat med forhold TT mente
burde vurderes av komiteen.
TT har også fulgt opp en rekke enkeltsaker, bl a:
• Reguleringsplan for Skistu-området: TT mener bl a at Skistua må videreføres som
bevertningssted for friluftslivet og gis en redusert størrelse tilpasset denne
funksjonen, skianlegg må reduseres og samles ved Skistuslelta, områdel må ryddes
for gamle anlegg og inngrep, det må ikke etableres nytt alpinanlegg på
Lillegråkallen og ovenfor Fjellseter må det bare aksepteres biltrafikk knytta til
drifl, bevegelseshemma og buss.
• Fartsgrense i Fjellsetervegen: TT mener vegen ikke må skiltes lil 80, men foreslår
40 km/t.
• Utviklinga i Sverresborg-området: TT reagerer på bit-for-bitutviklinga som ikke
ivaretar friluftsliv og kulturlandskap (P-plass for museet, utbygging av butikksenteret) og etterlyster helhetlig plan,
• Utskifting til gult lys i lysløypene: TT mener det blåhvite lyset må videreføres.
• Utvidelse av pukkverk, avfallsdeponi og modellfiyplass ved Lia i Estenstadmarka:
TT ønsker at drifta av steinbruddet ikke utvides, men raskest mulig avsluttes og
172
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5.7 PR-KOMITEEN
TT deltok på Friluftsmessa i Nidarøhallen i april, mange frivillige deltok og messen
var godt besøkt. TT deltok som vanlig (4. året på rad) i Borgertoget 17. mai.
Komiteen arbeider kontinueriig med utforming og forbedring av TTs brosjyremalriell. Det er ønskelig å lage naturstier rundt alle de betjente hyttene, men
komiteen har ikke hatt tid til dette i 1999. Egne hyttebrosjyrer for alle de betjente
hyitene er under utvikling, Planleggingskartene fornyes kontinueriig og det jobbes
med å lage informasjonstekst til baksida
av kartet. Det ble i mai
999 ansatt informasjons- og markedssjef i TT, noe som
gjorde det mulig for
administrasjonen å utre mye av det
praktiske pr-arbeidet.
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5.8 R U T E - O G K A R T K O M I T E E N
SYLAN
Vinter/sommer:
Det ble utført div. kontroll/oppretting av vinterstaker og oppfrisking av merkingen på
deler av rutenettet. Spesielt kan nevnes at det pågår et større arbeid med remerking av
ruter i vestre deler^av Sylan. En del gamle "rødskilt" er erstattet med nytypen. For
neste sesong planlegges det foruten vanlig vedlikehold div. utskifting av gamle skilt.
Det ble avholdt et mini-merkekurs i forbindelse med dugnad på Schulzhytta i
sommer. I Sylan vil det bli dugnad/kurs på Slorerikvollen i starten av sommersesongen. Del arbeides også med forarbeid for event, ny rute Kjøli-Bjørgåsen og
videre mot Røros.
TROLLHEIMEN
Vinter/sommer:
Kvistemerking av trekanten. På sommerrulenettet er det foretatt div. vanlig vedlikehold og rydding. Det pågår en god del oppgradering av en del ruter med bygging av
varder. Det ble utkjørt vinterstaker til vinterruta over Svarthamran. En dugnadsgjeng
ryddet ruta i Innerdalsporten.
For neste sesong planlegges det foruten vanlig vedlikehold div. utskifting av gamle
skiU. I Trollheimen vil del bli oppstart på etablering av nytt rutenett i forbindelse med
den nye hytta Viongen. Ellers jobbes det med remerking av "Langliløypa"
(TroUheiinshytta-Rindal) og forarbeid ny rute i Gammelsæterdalen,

5.9 TURKOMITÉEN
For turkomitéen har det vært et aktivt år med en sterk økning av antall fellesturer. Det
har værl avholdt dags-, helge- og ukesturer både sommer som vinter Vi ser en
økende interesse for våre tematurer hvor vi har med faglurieder. Nytt av året har vært
komiteens satsning på kurs. Det har vært avholdt kurs i fjellvandring hvor deltakerne
bla. har fått lære seg bruken av kart og kompass. Likeledes har det vært arrangert
sommerturiederkurs I og II. Med det sterkt økende antall lurer behøver foreningen
klart flere turledere. Sommerens kurs har i aller høyeste grad bidratt her, da flere av de
nyutdannede turiederne var i full sving som turiedere allerede ved høstens turer.
For øvrig har komiteen gjennomført samling for alle turiederne og vært arrangør av
den etter hvert så tradisjonsrike høstfesten på Røroshytta for alle fellesturdeltakerne.
På årets/ århundrets siste dag var turkomitéen ansvariig for fakkeltoget som gikk fra
Wullumsgarden til Vattakammen i forbindelse med tenningen av varden der. Dette
arrangementet samlet flere tusen mennesker

I
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revisjonen av TTs eget strategidokument" Friluftsliv er glede" ~ med TT mot år 2000, og
DNTs nye strategiplan for 2001 - 2004. Det er videre et ønske om, i samarbeid med
styret, å utarbeide en konkret handlingsplan for å iverksette prioritert oppgaver i TT. Her
skal komiteen virke som pådriver og komme med innspill til styret som har det endelige
ansvar. Dette arbeidet er nå i gang.

5.12 ÅRBOKKOMITÉEN
TTs årbok 1998 tar for seg to hovedtema, det største er Nedalens historie. "Det var en
gang en fjelldal..," TT har gjennom 50 år opplevd store eler av de tidligere villmarksområdene Trollheimen og Sylan bli redusert og oppstykket av inngrep og påvirkning
gjennom vassdragsutbygging. Neddemminga av Nedalen fikk store konsekvenser for
foreninga. Den gikk ut over bade store naturverdier og fjellturtradi,sjoner knyttet til
dalen. Den gamle Nedalshytta og Sylan som fjellområde. Det andre hovedtema er TTs
engasjement i markaområdet rundt Trondheim. Her har foreninga i noen år arbeidet aktivt for å ivareta friluftsinteressene bl.a. ved å arrangere fellesturer og ved å gi ut turhåndbok for nærområdene.
Boka beskriver videre om teknologiens utvikling i Roltdalen og det gamle sambandet inn
lil Schulzhylla, Beskrivelser om det å gå i fjellet har alltid vært omtalt i TTs årbøker - i
år har vi latt drengen på Slorerikvollen fortelle om turen fra hytta etter endt sommersesong og helt inn til Trondheim.

5.10 VETERANAN
Det har en tid vært registrert interesse for en "veterangruppe" i TT. For å prøve hvor
stor denne interessen var, ble del sendt innbydelse og annonsert om el veterantreff på
Lavollen lørdag 16. okt. 1999. Initiativtakerne var Anne Britt Wavold, Ivar Maske og
Sven Kolstad. Oppmøtet vaf bra, 35 stk. og ønsket om en veterangruppe ble bekreftet.
Det ble derfor valgt et interimsstyre for å forberede valg av et permanent slyre våren
2000, Interimsstyret har arrangert 2 turer. Den første gikk til Orkla Industrimuseum,
Løkken Verk med 17 deltakere. Den andre turen var et enkelt førjulstreff på
Elgsethytta med gratis rømmegrøt til deltakerne, 21 mølle opp. Interimsstyret takker
styret og adm. i TT for aktiv hjelp og "sponsing" av turene.

Årboka byr på et blandet innhold i år. Her får du
historien om padleturen på Forrå hvor det meste
gikk galt, kontakt med moskus på Dovrefjell i
rusket høstvær og Gjevilvasshyttas koselige
atmosfære for unger i påska. Folk fra by og bygd
har ofte ulikt forhold lil natur og friluftsliv. Slik
var det i enda større grad før og her får vi
beskrevet hvordan byfolket tok sine første steg i
marka og videre kontrastene når TTs utfiukter
går lil de franske alpene.

5.11 ØKONOMI- OG STRATEGIKOMITEEN
Økonomi- og strategikomiteen har i 1999 avholdt tre møter. Det har vært tidkrevende
å starte det viktige arbeidet med videreutvikling av TT og å avklare fordelingen
mellom styrets og komiteens ansvar. Mandatet for komiteens arbeid er nå avklart.
Styret ønsker at komiteen skal komme med innspill og korrektiver spesielt vedrørende
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6. Regnskap 1999 og budsjett 2000

EIENDELER
Anleggsmidler
Bygninger
Bårdsgården
Sum driftsmidler

RESULTATREGNSKAP 1999 OG BUDSJETT 2000
Regnskap
1998

Budsjeu
1999

Budsjell
2000

Foreløpig
budsjett
2001

2.126,000
4.141,000
2,853,000
378,000
NI
130,000
NI
166,000
332,000
10,126,000

2,077,862
3.654,457
2,593,464
342,225
50.000
0
267.814
8,985,822

2,050,000
3,750,000
2,700.000
320,000
60.000
0
180,000
9,060,000

2,211,000
4,307,000
2,996.000
400,000
35.000
0
300,000
10,249,000

2,300.000
4,480,000
3.120.000
500,000
35,000
0
300,000
10,735,000

L553,000
248,000
4.288,000
166,000
366,000
20,000
164,000
76.000
368,000
247.000
149,000
502,000
56,000
726,000
128,000
16.000
192,000
331,000
199,000
3.000
156,000

1,486.215
265,533
3,687711
0
150,956
9,998
160,127
11,052
356,419
158.452
150,922
360,396
43.473
558,983
58.499
15,312
108,448
278.202
147,328
770
142,020

1,293,000
250,000
4.342.000
0
280,000
80.000
100,000
100,000
340,000
160,000
120.000
320,000
100.000
720,000
50,000
10.000
130,000
320.000
150.000
0
135.000

1,425,000
250,000
4,605,000
0
210,000
100,000
280,000
100.000
360,000
250,000
140,000
400,000
100,000
680,000
200,000
15.000
130,000
400,000
200,000
5,000
150,000

1.600,000
250,000
4,900,000
0
220,000
100,000
200,000
100.000
380,000
250,000
150,000
500,000
100.000
720,000
200,000
20,000
130,000
500.000
200.000
30,000
150.000

9.954,000

8,150,816

9,000,000

10.000.000

10.700.000

DRIFTSRESULTAT

172.000

835,006

60,000

249.000

35.000

FINANS1NNT/-K0STN.:
Renteinntekter
Renteutgifter
Netto finansposter

210,000
^30,000
180.000

133.446
-16,118
117.328

100.000
-5,000
95,000

180,000
-10,000
170,000

130,000
-5.000
125,000

952,334

155.000

419.000

160.000

Regnskap
Kom, Noter
1999
DRIFTSINNTEKTER:
Losjiinnlekter
Beverlning og kiosksalg, KRI
Medlemskontingent
Inntekter fellesturer
KR8
Gaver og bidrag
Tippemidler
Andre driflsinntekler
KR2
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER:
Varekjøp
Utg, årboka
Lønn m.m.
Nedskriving anfniidl.
Inventar og utstyr
Brannvern
Vedlikehold
Forsikringer
Brensel, strøm, vask
Reiseutgifter/opph.
Transport
Uigifter fellesturer
Varding/sikkerhet
Kontingent til DNT
Markedsføring
Møte - og Arrkomiteen
PR - komiteen
Kontorhold
Telefon/Porto
Avskr,/tap på fordringer
Andre driftsutg.
Sum driftsutgifter

Årsresultat
OVERFØRINGER:
Til Eiendomsfond
Til kapitalkonto
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KR3
N2
N3
KR4
KR5
KR6

KR7
KRS
KR9
KRIO
KRll

KR12

Note
N3
^'-

Tydal Båirute AS
Oppdal Båtservice AS
Sum andre anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer
Til gode merverdiavgift
Bankinnskudd, kontanter mv.
Sum omløpsmidler

N4

N5

Sum eiendeler
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Kapitalkonto
Eiendomsfond
Fond livsvarig medlemsskap
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Lån i DNT
Lån i fond
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk/arb,g.avg.
Skyldig feriepenger
Forsk.bet, kontingent
Annen korts, gjeld
Sum korts.gjeld

KBl
KB2

Sum gjeld og egenkapital

^^,,^.,,.352,000^,^

952,334
352,000
{N= note til regnskapet og KR= kommentar til regnskapet)

7999

799S

1 833 721
100
1 833 821

1744232
100
1 744 332

100
10000
10100
1 843 921

100
10000
10100
1 754 432

110000
113 243
29 846
3 349 133
3 602 222

110000
51714
5 952
3 994 786
4 162 452

5 446 143 ;

5 916 884

1999

1998

2 789968
1479967
140 700
4 410 635

2 437 892
1 479 966
125 625
4043 483

5 000
200 000
205 000

5000
230000
235 000

439 547
154 381
150 706
31865
54 009
830508

83 811
138 372
121042
1 244 555

5 446143 .•

5 916 884

50 621
1 638 401

(N = note til regnskapet og KB - komiiientar til balansen)
Trondheim. Sides. 1999, 11. april 2000
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 1999
NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
• forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien,
• foreningens investeringer i nybygg aktiveres når utbyggingen er ferdigstilt.
Bidrag/tilskudd til nybygg inntektsføres når de mottas eller når det er gitt skriftlig
tilsagn, men likevel aldri før utbyggingskostnaden tilskuddet er ment å dekke, er
påløpt. Bidraget/tilskuddet benyttes til nedskrivning på utbyggingen. Inventar og
utstyr til administrasjonen kostnadsføres direkte. Eiendommene avskrives ikke.
Eiendomsfondet er øremerket egenkapital for finansiering av nybygg og større vedlikeholdsprosjekter. Benyttede midler anvendes til nedskrivning på utbyggingen eller
inntektsføres ved dekning av slørre vedlikehold.
Som følge av ny regnskapslov er det foretatt endring av oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse. Fjorarsoppstillingen er endret tilsvarende. ResuUatregnskapet
har en høyere spesifiseringsgrad enn regnskapslovens krav. Ny regnskapslov har ikke
medført andre endringer i årsregnskapet,
NOTE 1 GAVER, BIDRAG OG TIPPEMIDLER
Gaver og bidrag består av 55,000,- i støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til
Barnas Turlag, 30.000,- fra Publikasjonsfondet til innkjøp av lavvoer og pulk til
Barnas Turlag og 45.000,- fra Klingenbergs gave til nedbetaling av lån og dekning av
renter.
Tippemidler som er mottatt består av støtte til propanlager på Jøldalshytta, nytt
kjøkken på Jøldalshytta og turbinhus/microkrafiverk på Jøldalshytta.
NOTE 2 SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNADER
Lønn m.m. er samlet lønnsutgifter for adm., betjening, sivilarbeider og revisor. Adm.
utgjør kr. 1.668,000, og betjening kr. 2.620.000,
Av dette utgjør arbeidsgiveravgift kr, 493.852, pensjonskostnader kr. 55,248, lønn
3.018.286 og kr. 14.000 til revisor. Lønn og annen godtgjørelse lil daglig leder
utgjorde kr, 337.199. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer i 1999,
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NOTE 3 BYGNINGER
bokført
verdi
01.01.99
Administrasjonen^* 97.177
9.000
Dindalshytta
;
Fiskåhøgda
18.000
Gjevilvasshytta
289.520
18.000
Græslihytta
Jøldalshytta
417.361
30.000
Kjølihytta
Nedalshytta
231000
Nøstebu
0
0
Orkelsjøhytta
Ramsjøhytta
136,000
Remslistuggu
111.850
0
Schulzhytta
StorerikvoUen
188.737
Trollheimshytta
197.586

nybygg
nedskr.
1999 off. tilsk.
7.488
0
0
13.000
0
75.000
28.000
34.000
0
0
0
0
0
38.000
60.000

0
0
0
0
0
166.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

nedskr. nedskr. mot
gavereiend.fond.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

bokført
verdi
31.12.99
104.665
9.000
18.000
302.520
18.000
326.361
58.000
265,000
0
0
136,000
111.850
0
226.737
257.586

1.744.231 255.488 166.0000
0
0 1833.719
De største prosjektene det er brukt penger på i 1999 er:
Jøldalshytta
kr. 75.000 ombygging fyrrom og etterarbeid på kjøkken
Trollheimshytta kr, 60.000 nytt torvtak
Gjevilvasshytta kr, 13.000 nytt vannverk
Nedalshytta
kr 34.000 ombygging av dusjavdeling, utenomhusarbeid
StorerikvoUen
kr 38.000 ombygging av kjøkken
Kjølihytta
kr, 28,000
rehabilitering/ombygging
NOTE 4 VARELAGER
Varelager; kioskvarene er vurdert til 50% av netto salgspris (80,000) og varelageret på
hyttene er vurdert til 25% av netto salgspris (30.000).
NOTE 5 LIKVIDER
Likvider består av bankkonti, bankinnskudd med børs avkastning, eiendomsfond,
skattetrekkskonlo, livsvarig medlemsfond, kasse og postgirokonti. Bundne midler
utgjør:
skaltetrekksmidler kr220.063.
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KOMMENTARER TIL RESULTATREGNSKAPET 1999
TT hadde i 1999 et driftsresuUat på + 172.000 og et godt overskudd totalt. TTs
økonomiske prinsipp bygger på at mest mulig skal komme medlemmene lil gode, og
det føler vi at vi har lyktes bra med i 1999. Våre betjente hytter var godt besøkt og vi
har klart å opprettholde en økning av medlemstallet med 3,9%.
Eiendomsfondet er stort noktilå dekke de nærmeste årene med bygging og vedlikeholdsplaner i TT. Styret foreslår at årets overskudd tilføres kapitalkontoen.

ØVRIGE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1999
KRI
Bevertning og kiosksalg, økningen skyldes i hovedsak økt besøk på våre betjente
hytter.
KR2
Andre driftsinntekter har økt først og fremst pga. økte annonseinntekter samt noe mer
fra spilleautomaten på Bunnpris i Munkegata.
KR3
Varekjøpets merforbruk skyldes i hovedsak at større besøk på hyttene.
KR4
366.302 —*- adm.
216.000
Inventar og utstyr:
86.302
tilsyn
19.000
merforbruk
hyttene
131.000
Årsak:
Adm.: et løft på IT-siden med nye maskin- og programvare noe dyrere enn antatt ca.
15.000,-, ny kontorplass med tilpasninger 20.000,- mer enn beregnet. Utstyr til
hyttene, spesielt Gjevilvasshytta med 25.000,- og Viongen med 10.000,- mer enn
forutsatt i budsjettet.
KR5
Brannvern:
19.610
underforbruk
60,390
Årsak:
Igangsatte tiltak har talt lengre lid enn forutsatt. Det jobbes kontinuerlig med
forbedringer for å dekke forskrifter og lovverk.
KR6
VedUkehold
164,000
Vedlikeholdskostnadene er i 1999 vesentlig overskredet. På styremøte 20. sept, 1999
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ble det vedtatt å utvide vedlikeholdsposten med innfil kr. 100.000, for å dekke
behovet for vedlikehold i 1999.
KR7
^^
Reiser og opphold: 246,938
merforbruk
• 86,938

Årsak:
Generelt større aktivitet enn forventet. 30.000 økn, på bilgodtgjørelse, 10.000 økn. på
reiseutg. betjening, 35.000 økn. reiseutg, styre/adm.,fiyttekoslnader3.000 i forhold til
1998.
KRS
Fellesturinntekter: 374,000
Fellesturutgifter:
502,000
Diff"eranse
128.000
Årsak:
Det er utgiftsført 3 "fjellprogram" i 1999, Vinterprogrammet 1999 ble ferdig og ble
sendt ul i januar 1999, sommerprogrammet 1999 kom ul sommeren 1999 og vinterprogrammet 2000 (Vinter GLEDE 2000) ble ferdig og sendt ut i november 1999. VG
2000 utgjør en kostnad på 60.000,-. 1 tillegg til delte ble del trykt opp 10.500 x til
utdeling av jentebølgen sommeren 1999, kostnad 30.000,-.
Barnas Turlag og Veteranan utgjør til sammen en utgift på ca. 20.000,-.
Vandreseminar i Trollheimen utgjorde 8.000,- og var ikke budsjettert med.
KR9
Kontingent til DNT dekker bl.a. Fjell og Vidde, DNTs årbok og kontingent DNT.
KRIG
Markedsføring:
128.320
merforbruk
78.320
Årsak:
Stor aktivitet på markedsføringssiden i 1999 har resultert i et for høyt forbruk.
Markedsføring og PR komiteen må sees i sammenheng.
KRll
PR komiteen:
192.030
merforbruk
62.030
Årsak:
Det er utgiftsført 3 "fjellprogram" i 1999. Vinterprogrammet 1999 ble ferdig og ble
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sendt ut i januar 1999, sommerprogrammet 1999 kom ut sommeren 1999 og vinterprogrammet 2000 (Vinter GLEDE 2000) ble ferdig og ble sendt ut i november 1999.
VG 2000 utgjør en kostnad på kr. 60.000.1 tillegg til dette ble det trykt opp 10,500
x til utdeling av jentebølgen sommeren 1999, kostnad på kr. 30,000, PR komiteens
ekstraordinære kostnader utgjør til sammen 90.000, Det betyr at vi har bremset noen
av de planlagte utgiftene her for å dekke opp noe av overforbruket på markedsføring.
KR12
Andre driftsutgifter:

155.942

tomteavg.
avgifter
møteutg,
repr/gaver
gebyrer
div. varekjøp
div.ulg.

9.000
3,000
30.000
4.000
66.000
3.000
40.000

skjenkebev.
servering mm
blomster mm
bank, post
pynt mm
advokat,
juleavsl, HSH

ØVRIGE KOMMENTARER TIL BALANSEN 1999
KBl
Leverandørgjeld består hovedsakelig av kontingent etter avregning 1999 til DNT.
KB2
For sein utsending fra DNT, av medlemskort til våre medlemmer har resultert lil minimal innbetaling av medlemskontingent før 1, jan. 2000.

BUDSJETTFORUTSETNINGER
Det er lagl inn en prisøkning på ca 4 % på TTs tjenester. Vi forventer samme besøk
som i 1999. Medlemspriser som ble fastsalt på generalforsamlinga 1999 (ekskl.
barnemedlemmer) samt en medlemsvekst på 2,5%. Del er lagt inn en lønnsvekst på
ca. 7%, spesielt for betjeningen på hyttene. Fortsatt stor aktivitet på vedlikeholdssida.
Driftsresultat kr. 249.000.
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7: Overnattingstall for turisthyttene
TROLLHEIMEN:
Betjent
Gjevilvasshytta ^'"
Jøldalshytta
*
Trollheimshytta
Sum betjent

vinter
840
528
389
1757

sommer
2712
2750
3109
8571

Selvbetjent
Dindalshytta
Gjevilvasshytta
Jøldalshytta
Orkelsjøhytta
Trollheimshytta
Bårdsgården
Kårvatn
Viongen
Sum selvbetjent
SUM TROLLHEIMEN

sum
3552
3278
3498
10328

diff 99/98
79
476
409
964

425
94
286
55
215
1282
608
2
2967

112
40
20
-5
41
-46
128
2
292

1757

8571

13293

1256

vinter
359
165
1075
1599

sommer
1712
375
2016
4103

sum
2071
540
3091
5702

diff 99/98
-102
-18
-246
-366

244
254
134
531
287
125
1575

-25
88
48
-265
0
-14
-168

SYLAN:
Betjent
Nedalshytta
Schulzhytta
StorerikvoUen
Sum betjent
Selvbetjent
Græslihytta
Nedalshytta
Kjølihytta
Ramsjøhytta
Schulzhytta
StorerikvoUen
Sum selbetjent
SUM SYLAN

1599

4103

7277

-534

SUM TOTALT

3356

12674

20570

722
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8. Lover for Trondhjems Turistforening
(sist endret på generalforsamlinga 11. mai 1999)
1 Formål:
Trondhjems Turistforenings alminnelige formål er å få flest mulig til å drive et enkeU,
aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv.
Foreningen fremmer sine formål:
a) ved bygging og drift av turisthytter og ved andre tUtak for bedring i losjiforhold
i våre arbeidsområder
b) ved varding og merking av ruter og ved andre tUtak som kan lette og trygge
framkomsten
c) ved årbøker, rutebeskrivelser og andre skrifter av interesse for friluftslivet
d) ved fellesturer og møter for medlemmene
e) ved å fremme natur- og miljøverninteresser i våre områder
f) ved andre tiltak som styret finner nyttig

2 Medlemmer:
Foreningen har følgende grupper medlemmer;
a) Arsbetalende medlemmer
b) Livsvarige medlemmer
c) Innbudle medlemmer
d) Æresmedlemmer

Års^i^etning^

4 Foreningens ledelse:
STYRET
Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutningsdyktig når formannen, eller i hans fravær,
nestformannen ogM styremedlemmer er til stede.
Nestformannen velges av og blant styrets medlemmer
TTUs til enhver lid sittende leder har møte og talerett i TTs styremøter.
Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med paragraf 1, og avgjør
ellers alle saker som ikke er lagt til generalforsamlingen. Slyret kan oppnevne arbeidsutvalg (bestående av formann, nestformann og ett styremedlem) og de komiteer
som det finner nødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger.
Foreningen forpliktes enten ved formannen, eller ved nestformannen og ett styremedlems underskrift.
RÅDET
Rådet består av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer.
Rådet ledes av en ordfører som velges av - og blant Rådets medlemmer. Rådet skal
innkalles minst to ganger i året.

Styret kan stryke arsbetalende medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen 31.
desember.

På rådsmøtene skal formannen i foreningen være tilstede, og de øvrige styremedlemmer gis anledning til å delta, alle uten stemmerett.

Styret kan beslutte reduserte kontingentsatser for særskilte medlemsgrupper.

1tilfellestemmelikhet på rådsmøtene er ordførerens stemme avgjørende.

Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptreden eller på annen måte
skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen.

Rådet skal:
a) behandle styrets årsberetning og årsoppgjør og avgi uttalelse til generalforsamlingen om dette.
b) avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendig.
c) være høringsinstans i foreningens strategiarbeide.
Rådet kan på eget inifiativ ta opp andre saker til behandling

3 Æresbevisninger:
Menn og kvinner som har gjort foreningen særiige tjenester kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens heders tegn, eller innby som livsvarige medlemmer
uten kontingent.
Styret gir melding om dette på generalforsamUngen.
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5 Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april - 15. mai. Tidspunktet for
generalforsamlingen og saklisten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 1
Trondheims-avis. Dokumentene skal i denne tiden være lagt ut på foreningens kontor
Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år, var innmeldt innen 1. februar, og har
betalt kontingenten.
Beslutningen på generalforsamlingen fatles ved alminnelig flertall med unntak av
beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 8 og 9.
Generalforsamlingen behandler:
1 Årsberetning for foregående år
2 Revidert regnskap for foregående år.
3 Rapport fra desisorene
4 Budsjett for inneværende år
5 Fastsettelse av kontingenten for arsbetalende og livsvarige medlemmer Dog
kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den
alminnelige prisutvikling uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik
regulering foretas i tilfelle for arsbetalende og nye livsvarige medlemmer på
grunnlag av endringer i konsumprisindeksen, og avrundes oppover lil
nærmeste femkrone,
6 Forslag fra slyrel,
7 Forslag som medlemmer har sendt skriftlig tU styret innen 1. mars
8 Valg på:
a) formann for 2 år
b) styremedlemmer for 2 år
c) 4 medlemmer av Rådet
d) lønnet revisor
e) 2 desisorer
f) 1 medlemmer av valgkomiteen. Det tredje oppnevnes av styret

"etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalforsamling er kunngjort.
Valgkomiteen skal innen 15. mars sende skriftlig forslag for samtiige valg unntatt
valgkomite.
Styret fremmer; forslag til medlem av valgkomiteen innen samme frist. Valgkomiteen
skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteens valgte medlemmer velges for 2 år, hvert
år uttrer det ene. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil to ganger slik at
maksimal funksjonstid blir 6 år.

6 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling holdes etter beslutning av Styret, Rådet, eller etter
skriftlig begjæring av minst 30 medlemmer. For innkalling, varsel, avstemninger og
stemmerett gjelder det samme som for den ordinære generalforsamUng.

7 Den Norske Turistforening:
Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som er et landsomfattende forbund. Styret oppnevner foreningens representanter til Den Norske
Turistforenings landsmøte.

8 Lovendringer:
Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3
fiertall. Skriftiig forslag må være styret i hende innen 1. mars.

9 Oppløsning:
Foreningen kan bare oppløses dersom del vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med 3/4 fleriall og dersom del ved siste gangs behandling møter minst
400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovlig vedtatt, går foreningens midler forøvrig
over til Selskapet for Trondhjems bys vel, som avgir midlene til eventuell ny forening,
hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene kan
ikke skje før tidligst 25 år etter oppløsning, og bare til formål som er beslektet med
nåværende forenings formål.

Hvert år trer henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut. Hvis et styremedlem blir valgt til
formann, velges et nytt medlem til styret for resten av funksjonstiden.
Valg i følge punkt a og b skal foregå skriftiig
Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i like lang tid som de har fungert.
Valgbar til verv under punktene a til e, er medlem etter forslag fra valgkomiteen, eller

188

189

Årsberetning

^Xr£nd|ijejjis,Turistf9jenjng*,Årbo^^^

9. Bilag til årsberetningen
9.1 UNGDOMSGRUPPA TTU ÅRSRAPPORT
Aktivitet
1 dette året har TTU arrangert 6 turer, og som vanlig med svært varierende oppmøte.
Rekrutteringsluren til Storiien var i år, som alle tidligere år, den største suksessen,
med 25 deltakere.
Av disse turene var det tre vinterturer og tre sommerturer. En av turene gikk til
Græslihytta, der hytta ble vasket og malt. Øvrig møteaktivitet har bestått av turmøter i
forkant av lurene, 4 styremøter og TTUs deltagelse på el regionmøte.
Ungdomsgruppas blad, "HuiteTTU", kom bare ut en gang dette året, men vi satser på
at dette kommer til å bedre seg.
TTUs "aktivliste" ble forandret og oppdatert ettersom nye mennesker ville være med
hos oss.
Økonomi
TTU sendte inn søknad om kommunal støtte, og fikk støtte i form av 61.800,-. Disse
kom godt med, særiig siden TTU ikke fikk tildelt noe i 1998.
Utstyr
Ingen slørre investeringer ble gjort av TTU, bare vanlige driftsomkostninger og små
turrekvisita.
Styrets arbeid
Styret har fungert relativt dåriig. Det har vært for få styremøter, men TTU har likevel
klart seg. Mye av arbeidet har blitt gjort av ledelsen i styret, og da dette har vært slitsomt, satser vi på at det neste styret driver et mer kontinuerlig arbeid.
Avslutningsvis
Året var mye bedre enn det tidligere året, dog ikke helt perfekt. Styret har ikke fatt
gjort nok, men mye har blitt gjennomført, og det er rosverdig, selv om dette skyldes
enkeltpersoners innsats. Satser på at dette bedrer seg til neste år, men likevel syntes
jeg at vi skal være fornøyd med den innsatsen som er fremmet, og det at det fortsalt er
mange ungdommer som syntes det er tøffere å se på naturen fra naturen, enn å se på
naturen fra TVn.
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9.2 FJELLSPORTGRUPPA TTF ÅRSRAPPORT
Turer, kurs og andre begivenheter
Det siste året før årtusenskiftet må sies å ha vært et bra år for TTF. Turstatistikken
viser at antall deltagere på TTFs turer har vært økende, sammenlignet med tidligere år.
Det har blitt arrbfiigert 28 turer med tilsammen 238 turdeltagere. Ingen turer er blitt avlyst, men TTFs. dugnadsinnsats på Dindalshytta var laber, null deltagere. Det er arrangert tre kurs, vinterkurs, klatrekurs og minibrekurs, med henholdsvis 5, 11 og 20 kursdeltagere (inkl. instruktører). Styret synes å ha merket en økende interesse for TTF og
våre tilbud. Flere har tatt kontakt pr telefon eller besøkt våre internett-sider. 1 løpet av
året ha antall personer tilknyttet TTFs epost-liste blitt doblet, fra 35-40 til ca. 80. Tre
personer har stilt opp på dugnad da Dronning Mauds Minne (v/Tore)og Gap Gemini
(v/Anders og Bjørn) trengte klatrekyndige personer. For disse to oppdragenefikkTTF
2500,- i dugnadsinntekter. Det er ved utgangen av året 154 betalende medlemmer for
året 1999. Det er en økning på 44 personer sammenlignet med 1998. TTF styret hjalp
også til med å arrangere årsmøtet til DNT-F. Vi leide hytta Stykket i Bymarka ogfikki
ettertid godtilbakemeldingfra DNT-F-styret på bra gjennomført opplegg.
I Hytt & Vær
TTFs medlemsblad har som vanlig kommet ut med 5 nummer. Opplaget har variert
rundt 250. To annonsører har hjulpet til å finansiere bladet, Axel Bruun og Hank
Sport, som har gitt en inntekt på 1400,-. Sidetall (typisk 24) har økt i forhold til
tidligere år, dels på grunn av lengre turreferat, samt på grunn av en markant økning av
antall turer i forhold til tidUgere år. En nyhet dette året er at noen turrefererat er komplettert med fotografier fra turen.
Møter og aktiviteter
I løpel av året så er det arrangert 7 temakvelder. På 6 av kveldene så har det vært
lysbildeframvisning fra ulike deler av landet og verden. Alt fra Aconcagua i Argentina
og Mera peak i Nepal til mer kjente miljøer som Jostedalsbreen og våre egne turer i
TTF. En kveld tilbragte vi i Korsvika med klatring, grilling og bading i nydelig sommervær Oppmøtet har variert fra ca 10 - 35 personer. Vi har også hatt regelmessige
klatrekvelder og litt skitrening.
Ekstraordinært årsmøte den 23/3-00: Overgang til rutiner som følger kalenderåret?
Det er etter TTFs ordinære årsmøte den 18/11-99 blitt ytret ønske fra TT-adm. om at
TTF rapporterer et revisorgodkjent regnskap som følger kalenderåret. Delte er en av
årsakene til at TTF avholder ekstraordinært årsmøte den 23/3-00 der et "nytt" regnskap for perioden høst-98 til 31/12-99 og budsjett for år 2000 presenteres. Regnskapet
viser overskudd på kr. 2163.60.
TTFs ekstraordinære årsmøte den 23/3-00 vil behandle om TTF skal gå over til å
følge kalenderåret mhp. regnskap, budsjett og årsmelding, samt vedtektsendringer
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som bl.a. fastsetter årsmøtetidspunkt til nyåret. Denne årsrapporten gjelder for perioden høst-98 til 31/12-99. Årsmelding og regnskap for høst-98 til høst-99 finnes i "i
Hytt & Vær" nr. 5-99,
Utstyr
Ved overtakelse av utstyrsansvaret etter årsmøtet 1998, ble alt utstyr gjennomgått og
talt opp. Del ble funnet noen defekter, bla, ble alle stegjern kontrollert og reparert. Vi
manglet ved overtakelse noe, som senere kom til rette etler litt leiing. I løpet av året
har vi kjøpt noe klatreutstyr. Dette skjedde i forbindelse med arrangering av klatrekurset. I tillegg ble det kjøpt inn noe tauverk ifm. brekurset. Komplett utstyrsliste ligger på TTFs internettsider.
Regnskap 1999
Tallene viser et overskudd på kursarrangementene og totalt på 10865,-. Regnskapet er
blitt ført etter kontantprinsippet og da årsmøtet ble avholdt hadde vi to regninger på ca
6100 samt 2300 kr. Disse ble som sagt ikke tatt med i regnskapet. Når disse nå blir betalt sitter man igjen med kursinntekter og utgifter som nærmest går i null.

9.3

KLINGENBERGS GAVE

Av regnskapet for 1999 fremgår det at legatets formue pr. 31,12.1999 utgjør kr.
5,438.687,-. Pr 31.12.98 var formuen tilsvarende kr. 5.051.942,-.
Økningen i foMiuen skyldes kursendring på verdipapirer samt avkastning på fondsmidler generelt. Legatets midler er plassert i h.h.v. bank, aksjer, grunnfondsbevis og
G-obligasjoner
Legalmidlene er konservativt plassert og gir etter legatstyrets oppfatning forsvariig
avkastning.
Til Trondhjems Turistforening er i 1999 ytet ettilskuddstort kr. 30.000,- som har gått
til nedbetaling på foreningens gjeld til legatet. Videre er ytet et tilskudd kr. 15.000,som har gått til dekning av renter på lånegjeld.
Legatstyret har som tidligere bestått av Trond Ekker som formann med Kari H. Brox
og Ivar SolUe som styremedlemmer.
Trondheim, den 13. april 2000

FALKANGERS FOND

Renteavkastningen av fondet skal helt eller delvis nyttes til fremme av ungdommens
inleresse for turer i fjellet. Det ble i 1998 innvilget 12.500 kroner tU Barnas Turiag for
innkjøp av lavvo og varepulk. Disse utgiftene ble dekket på annen måle og derfor ikke
utbetalt. 5.000 kroner ble innvilget til sommerleiren for barn på Nedalshytta i 1999.
Heller ikke dette ble utbetalt i 1999. Det vil i stedet bli gitt støtte til arrangement i
2000 for barn og unge.
Fondsstyret etter generalforsamlinga 1999:
Erik-M. Braathen

Jorun Svingen

Beholdningpr. 1,1.99
Renter 1999
Beholdningpr. 31.12.99

kr. 396.429,16
23.809,54
Kl". 420.238.70

Jannie Bech Speriing

Trondheim, 2. april 2000
Erik-Martin Braathen
leder
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9.4

Torgeir Gunleiksrud
daglig leder

Kari H. Brox
sign

Trond Ekker
sign

Ivar Sollie
sign

Resultatregnskap 01.01. - 31.12.99
Inntekter:
Bankrenter
Aksjeutbytte
Avkastning obligasjoner note 1
Renter fra TT

Utgifter:
Bankomkoslninger
Avdragsbetaling lån
Bidrag lil TT

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

156.232,70,120,78,017,15.000,319.369,-

kr.
kr.
kr.
kr.

375,30.000,15.000,45.375.-
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Ordinært resultat

kr.

273.994,

Kursendring aksjer/obligasjoner/grunnfondsbevis

kr.

112.751,

Årets overskudd

kr.

386.745.

Balanse 31.12.99
1999

1998

Omløpsmidler:
Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge

2.568.738

2.342.761

Obligasjoner: Note 1
G-obligasjoner antall: 1,443.9737

1.452.021

1.359.689

Aksjer:
Adresseavisen 1676 å 20,- kurs 330,-

553.080

603,360

Grunnfondsbevis Sparebanken Midt-Norge
2916 å 100,-kurs 288,-

664.848

516.132

Anleggsnddler:
Fordring TT
Pantesikret lån

0
200.000

30.000
200.000

SUM EIENDELER

5.438.687

5.051.942

KAPITAL
Kapital 01.01.
Årets overskudd

5.051.942
386.745

4.946.871
105.071

Kapital 31.12.

5,438.687

5.051.942

EIENDELER

Note 1; Avkastning av G-obligasjoner er reinvestert i nye andeler

194

195

iXC9J3.^l?JSKl.i3yrJStfet^iDS ^Årbok J 999 _J

iSik, Årsberetning^.,,^,

IVIRC^B
A

Vanntett

A

VindtE+t

A

Pustende

A

Produkter for aktiv fritid

Håndverksmøbler i heltre
Komplette løsninger
Generasj onsmøbler

Se vår store Tensonavdeling

Flexibel produksjon
Skreddersydde løsninger
Direktelevering

Ring oss og be om katalog

72 42 67 30

Ys

off.
"

^

- ^

R

ennebu

FOR AKTIV FRITID

Nordre gate 10, Trondheim

.snekkeri s

Telefon: 73 53 13 30
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Voll, 7393 Rennebu - Fax: 72 42 67 20 - www.rennebnsnekkeri.no
E.post: R@rennebusnekkeri.no
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-EN UTEN TUR, OG DU ER
FORELSKET
M-EN LANG TUR, OG DU ER
HELFRELST

W^Derfor prøver vf
bruke ogforMltedeh
på en riktig /ndfé.^^'
DAMEOGHERRESTØRRELSER

FALKANGER

-• ^ " v ^

EURO SKO

.'>^"

DAME OG HERRESTØRRELSEfl

T R O N D H E I M ENERGIVERK

Den Grønne Brygge

AKU-fjeilsko er kvalitet for fjellvandrere, med bl.a, støtdempende Ilel, Vibram-såle og Goretex-membran

Naturen
greier sin fargelegging selv.
Men gjelder det maling av hytter og hus
da står vi til tjeneste.

Østerlies Farvemarked A/S
Dronningensgt. 42 - 7012 Trondheim
Tlf. 73 52 51 90 - 73 53 01 90

^99

I ^

teP^

Trondhjems Turistforening • Årbok 1999

M

i^^

m^^m

^&m^^^

en nyter den vakre utsikten fra Gjevilvasshytta. Foto: Jonny Remm
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