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THORSAGERHYTTENS  ÅRSBERETNING 2010 
====================================== 
 
GENERELT: 
Efter de to store renoveringer -  08/09  Tag  og  09/10 Køkken – er der omkring projekter 
holdt lav profil. Dels for at spare de frivillige i udvalget, dels af økonomiske årsager. 
 
UDLEJNING: 
I alt kun 13 udlejninger  - ligeligt fordelt på spejder og andre organisationer. 
 
På trods af, at vi mod tidligere sædvane, har holdt åbent for udlejninger i vinterperioden er 
der ikke indkommet nogen. 
 
PROJEKTER: 
- Ude: 
I forbindelse med en ”let” arbejdsweek-end, som afslutning på køkkenrenoveringen, blev  
en del af de store birketræer i skellet til rideskolen fældet – opskåret – og flækket, så vi 
brændevis er dækket ind for en lang periode. 
På opfordring fra og i dialog med vores nabo – Skovvej 5 – blev der der foretaget beskæring 
af det levende hegn langs skovvejen.   
 
-Inde: 

De sidste småting omkring køkkenrenovering er udført, men ellers ingen større projekter 
igangsat  - kun almindelig vedligehold og rengøring. 
 
HYTTETILSYN: 
Ændringen af hyttetilsynet har virket, således at græsset er slået jævnligt, og hytten ved 
samme lejlighed tilset. 
Før  første udlejning efter sommerferien blev hytten gennemgået, og det var godt at kon-
statere hvor rengøringsvenlig den er blevet ikke mindst ifm. med køkken og mellemgang – 
så en støvsugning samt aftørring af de vandrette flader var tilstrækkeligt. 
 
HJEMMESIDE: 
Med stor hjælp fra Mads, Lisbjerghytten blev vores hjemmeside- www.thorsagerhytten.dk - 
oprettet, men er først her for kort tid siden blevet opdateret med relevant tekst og fotos. Men 
den skal udbygges yderligere.   
 
ØKONOMI: 
Vi kommer ud af 2010 med et underskud på kr. 19.275,  og kassebeholdningen pr. 31.12.10 
er helt i bund  - kr. 4.711 . 
Restgæld til divisionen er pr. 31.12.2010  - kr. 19.618 – så ved udgangen  af 2011 er hytten 
gældfri, og der vil derefter årligt være ca. kr. 20.000 mere til vedligehold og mindre projekter 
- selvfølgelig afhængig af at der kommer tilstrækkeligt med udlejninger. 

http://www.thorsagerhytten.dk/


 
UDLEJNING 2011: 
- Udlejningen har i årets første måneder gået trægt, men med de sidste udmeldinger er den 
nu oppe på 7 udlejninger.  
 
-  Der vil fortsat blive udlejet i vinterperioden med tilbud om ankomst til delvis opvarmet hytte 
mod ekstra gebyr. 
 
 
PLANER  2011 – 2012: 
- Af projekter kan nævnes: 

 Udskiftning af punkterede termoruder primært i vinduespartier i forgang og stue. 

 Renovering – i mindre etaper – af toilet-og baderum – bl.a. integrering af udendørs 
toiletterne, flytning af vandvarmer, bruserum m.v. 

 Renovering af stor sovesal – bl.a. nyt loft, lysarmatur. 

 Tag på Lille Thor, samt oprydning  (anvendes pt. som materialedepot) –således at den 
kan indgå i udlejningen. 

 Renovering af brændeopbevaring samt udvendige depot 
 
 
 
 
Risskov d. 21-03-2011 
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