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Nu har Tangehytteforeningen i den seneste aktive udgave fungeret i 1 år, og vi har fået en fin til-
slutning til foreningen med 34 betalende medlemmer ved årsskiftet. 
 
I årets løb har vi primært drøftet hvad foreningen skal beskæftige sig med og hvordan man bedst 
muligt kan leve op til foreningens formål: ”… at yde økonomisk støtte til driften af Tangehytten 
med specielt vedligeholdelse og restaurering for øje.” 
 
 
Møder og aktiviteter 
Vi startede året med at planlægge, hvordan vi skulle få budskabet om den ”nye” Tangehyttefor-
ening ud til mulige medlemmer. Vi endte med at invitere til et åbent-hus-arrangement i hytten 
den 22. marts, og et pænt fremmøde var med til at det blev et godt arrangement, som også affødte 
en god presseomtale. 
 
Efterfølgende har vi afholdt et par arbejdsdage hen over sommeren, hvor vi har arbejdet med en 
række større og mindre opgaver, som har været med til at gøre det daglige spejderarbejde en smu-
le mere overskueligt. 
 
Foreningens årsmøde eller generalforsamling blev afviklet 19. september, og startede med en ar-
bejdsdag efterfulgt af generalforsamling og fællesspisning i hytten. 
 
 



 
 
Udlejning af Tangehytten 
Tangehytten ejes af 1. Ribe Trop og udlejes af Tangehytteforeningen. Da hele lejeindtægten til-
falder 1. Ribe Trop, har vi diskuteret udlejningspolitik med bestyrelsen i 1. Ribe Trop for at finde 
en model, hvor foreningen kunne få en lille indtægt i forbindelse med udlejningen. På den måde 
ville det være lettere at få midler til foreningens arbejde med hytten.. 
 
Resultatet af disse drøftelser er, at hytten fortsat udlejes af foreningen, og at lejeindtægten fortsat 
går ubeskåret til gruppekassen og afregnes 1 gang om året. Nyt i denne sammenhæng er, at man 
kun kan leje hytten, hvis man samtidig er medlem af Tangehytteforeningen, eller er tilknyttet 1. 
Ribe trop. I den anledning er lejepriserne blevet justeret, så den samlede udgift for en typisk lejer 
af hytten ikke ændres væsentligt. 
 
Dette har medført, at foreningen har fået en række nye medlemmer, og det er jo dejligt.  
 
 
2015-planer 
Vi håber naturligvis, at de, der blev meldt ind i 2014 fortsat vil bakke op om hytten og arbejdet i 
foreningen. 
 
Bestyrelsen vil derfor opfordre alle, der blev meldt ind i foreningen sidste år om at forny deres 
medlemskab ved at indsætte 100 kr. pr. medlem på foreningens konto: reg. nr. 9738, konto nr. 
0003461653. Beløbet bedes betalt senest 1. april 2015. Husk at anføre navn på indbetaler. 
 
Vi vil udsende nyhedsbreve og informationer om diverse arrangementer til alle via mail, og vil 
derfor bede jer om at sørge for, at vi har de ”rigtige” mailadresser, så vi kan nå alle. 
 

Send derfor gerne en mail med eventuelle ændringer af navn, adresse m.m. til 
post@tangehytten.dk  

så vi kan få ajourført vores oversigt over foreningens medlemmer. 
 
I 2015 vil foreningen bl.a. arbejde med: 
- maling af vinduer og døre 
- reol til patruljegrej i baggangen 
- bedre arbejdsforhold i og foran udhuset 
- planlægning af gruppens 100-års fødselsdag i 2016 
- ansøge fonde m.m. om penge til bålhytte 
 
Vi håber på et godt og aktivt år i 2015 og inviterer hermed alle til at kigge forbi hytten. Den har 
det stadig godt, og spejderne arbejder stadig på fuld kraft i og omkring hytten. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
 

Lene & Henning Gerken 
  Else & Mogens Jepsen 
    Anna-Grethe & Jens Simonsen 
      Irene & Niels Pinborg 
        Hans-Erik Bøge Henriksen 
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