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22. februar 2011 
 

Årsberetning for Lisbjerghyttens 2010  
 
Hytteudvalget: 

I det forløbne år er der sket en del ændringer i Hytteudvalget. Den gamle formand er blevet 
kasserer i stedet for Marianne Hindkjær, der dog stadig er med i hytteudvalget. Den 23. 
december blev Kim Hyberts valgt som ny formand. Kim er rekrutteret fra ”Lisbjerghyttens 
venner”. O.B. Jensen, Bjarne Binderup og Herluf Eriksen ”Luffe” er udtrådt af selve 
hytteudvalget, og er overgået til ”Lisbjerghyttens gamle venner” De er således stadig en del af 
miljøet omkring Lisbjerghytten, men ved den rokade er der bliver plads til yngre kræfter i selve 
hytteudvalget.  
 
Vores handy mand Per Nielsen fik i november en mindre blodprop i hjernen. Per er heldigvis 
klar igen. 
 
”Lisbjerghyttens venner” holder stadig møde den første torsdag i måneden, hvor de laver lidt 
praktisk arbejde på hytten den første times tid. Herefter er der bliver plads til lidt hygge de 
næste timer.  
 
Drift: 

 Hytten er populær – vi har mange udlejninger. 95 % af udlejningerne foregår via 
Internettet. 

 Der blev udtaget vandprøve. Vandkvaliteten er fin. Næste år skal vi have fornyet vores 
vandindvindingstilladelse. 

 Falck har efterset vores brandslukningsmateriel (ildslukkere, slange, brandtæppe osv.) 
Alt er godkendt, Vi har efterfølgende haft brandsyn af Århus kommune. I den 
forbindelse var der kun en mindre påtale. Det næste brandsyn afholdes i 2013. 

 Hjemmesiden opdateres og udbygges jævnligt. Udbygningen foregår dog primært i den 
del der udelukkende er tilgængelig for hytteudvalgets medlemmer. 

 
Forbedringer: 

 Vi har købt to nye varmepumper. Den ene til sovesalen og den anden til samlingsstuen. 
Varmepumperne giver 3 gange så meget varme pr. kWh sammenlignet med de gamle 
el-radiatorer, der nu er fjernet. 

 Vores mange henvendelser til Tele Atlas har nu båret frugt. Lisbjerghyttens position på 
Google bliver nu angivet korrekt. Det betyder at vores naboer på sigt ikke bliver 
forstyrret i samme grad når folk forsøger at finde hytten via GPS. Derudover har vi fået 
kommunen til at opstille et lille vejskilt, der med en pil angiver at indkørslen til Elevvej 
120 findes lidt længere fremme. 

 Der er opsat 30 nye håndklædeholdere i baderummene. 

 Der er sat en dør-dæmper på døren ind til sovesalen. 
 
Vedligeholdelse: 

 Fra vores sponsere har vi modtaget 2 nye laminerede glasruder til patruljehytten. 

 Alle gulve har fået den årlige rengøring med efterfølgende gang polish 

 Opvaskemaskinen er repareret. Det var et relæ der var gået i stykker. 

 En cisterne på drengenes baderum er skiftet. Begge to er nu skiftet til den nye type. 

 Vi vinder kampen mod planten Bjørneklo på grunden. 
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 Græsset er slået to gange. 
 
Indbrud/hærværk: 

Der er fremstillet ny bund til det udvendige askebæger, da det har været udsat for kraftig 
hærværk. 
 
Den tidligere Formand for Lisbjerghytten 
Mads Gøgsig 


