
Tudsdam Hytten 
Ekstraordinær distriktsmøde 10. marts 2021 

Gennemgang ved Jette Jørgensen 



Tudsdam Hytten – siden sidst 

 

 

Opgave Status 

Gennemgang af hyttens tilstand  Udført 5/12/20 af René, Susanne, Jette og 
Ole. Noteret. 

Prissætning af vedligehold og forbedringer Delvist: Eget skøn på priser. Ikke indhentet 
priser fra professionelle. 

Overdragelse af tilsyn med hytten Jette og Ole påbegyndt tilsyn med el og 
varme og små reparationer.  

Overdragelse af udlejning af hytten 
 

Ikke gennemført. Afventer Vibeke og 
tilretning af hjemmeside. 

Etablering af vedligeholdelses team 
 

Kandidater fundet, men ikke formaliseret 
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Gennemgang af Tudsdam hytten 05-12-2020 

Foretaget af: Rene Hansen (Brædstrup), Susanne (Bankager), Ole Jørgensen (Horsens), Jette 

Jørgensen (Egebjerg), Henrik og Heidi (Bankager) – Suppleret med tidligere input fra Glenn 

og Vibeke 

  

Tag – OK. Eventuelt mosbekæmpelse – ca. 3 x 1000 kr. Tagrender skal renses. 

Træ inddækning – OK – bør males, står ubehandlet nu – ca. 1000 kr. (materialer) 

Vinduer – OK. Påregn maling i 2022 – ca. 500 kr. 

Ydervægge – OK – Hulrumsisolering kunne måske løse fugt/jordslået øst væg i soverum – ca. 

10.000 kr. 

Overdækket terrasse – OK. Stolper står tilsyneladende direkte i sand, hvilket kan betyde en 

udskiftning inden for kort tid – bør løbende følges. (Der kan her kommer en udgift). Taget 

skal højtryk renses, for at bevare lysindfald. 

Loftsrum- isoleret med 100mm isolering. Da der tilsyneladende ingen dampspærrer er, så 

skal efterisoleringen kunne Ånde? brug evt. træfiber.  (Udgift til efterisolering)  OBS hul fra 

dyr skal lukkes.  1/4 
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Lofter – OK. 

Vægge – kunne trænge til grundig rengøring. Maling om nogle år. OBS skade i pudsen 

ved vindue i bad skal laves. Skade i puds ved kontakter i soverum skal laves. 

Gulve fine – OBS undersøg om der kan være lidt varme på badeværelsesgulvet for at 

holde fugten væk. El-radiator i bad er rusten og kunne udgå. 

El – Etabler fast installation til varmepumpe, så den ikke kan tages fra (Tilbud på 1500,- 

fra elektriker). Afslut el, der hvor el-radiatorer er taget ned. Vurder om el-radiatorer 

kan/skal fjernes. Flyt evt. kontakt til køleskab så det kan slukkes (måske er det en større 

udgift end at lade det køre?) Opsæt evt. sensor til lys på ankomsttrappen. Fryser skal 

tages fra efter hver udlejning, for at reducere el-forbrug. Udskiftning af el-pærer i loftet 

Vandvarmer- Ok – relativ ny 

Inventar – Ok – mangler: el-kedel, rullegardiner i soverum, enkelte knager i 

knagerækken. 500 kr. 
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Vandforsyning – egen boring, pumpe og vandtank på loftet. Virker fint, men der bør 

foretages regelmæssige vandprøver.  

Spildevand – septiktank. Undersøg om der stilles krav om offentlig kloak. Huset ligger 

lige på grænsen, umiddelbart ikke omfattet af krav. Lav evt. beskyttelse/markering af 

dækslet. 

Trappe til hytten – trappen mangler en del trin (ca. 20 trin?). Vigtigt for 

tilgængeligheden til hytten, særligt i vådt føre kan skrænten være meget glat. 

Udformningen kan være mænge forskellige: som nu en planke bag to spyd – eller evt. 

en sten trappe. 

Bålplads – alle siddepladser af sveller trænger til udskiftning 

Shelter – bør holdes fri for sand fra skrænten. Lav evt. lille bålsted foran shelter.   

Bjælkehytte – Nogle bjælker er stærkt angrebet af biller/orme/myrer – og trænger til 

udskiftning (bør vurderes nærmere om det kan svare sig). 
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Brændeskur – OK – (mangler brænde) – der bør være brænde til brændeovnen. 

Redskabsskur – nøgle? – er der værktøj ? græstrimmer, økse, sav, grensaks ? 

Raftegård – mangler ! – der er 20 rafter på jorden. Godt hvis der er rafter på stedet. 

Svævebane - virker 

Træer – 4-6 udgåede træer bør fældes, og saves op til brænde. 

Stier – OK som trampestier. Brombær skal løbende holdes væk 

Græsplæne – Bruges både til parkering og Lejrplads. Bør måske jævnes ud. OBS 

muldvarpeskud. 

Flagstang – kunne måske flyttes til lejrplads. 

Indhegning – delvist trådhegn mod syd, ved bålplads. Overvej om grunden skal 

markeres yderligere. 

Myreplage om sommeren 
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Hyttens tilstand – er generelt god 

Ting der skal gøres indenfor kort tid 2020-2021, revideret:  

Reparation af diverse el-småting  2.000,- 

Trin på tappe op til hytte     5.000,- 

Bjælkehytte, stop skaden    2.000,- 

Raftestativ          500,- 

Træfældning          500,- 

GÆT på udgifter              10.000,- 
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Langtids budget for hytten – skal afklares 

• Tilbud/overslag på diverse renoveringsopgaver 

• Afklaring på vand og spildevandsforpligtelser 

 

• Afklar omlægning af lån 

• Tilskudsmulighed til el-opvarmning 

• Tilskudsmulighed til projekter  

 

• Lejeindtægter 
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Tudsdamhytten - udlejning 2021 

• Hytteleje evt. tilrettes på hjemmeside 

 

• Afklar ”Corona vilkår” for udlejning og aflysning 

 

• Overdragelse til ny Hytteansvarlig 

 

• Åben for tilmelding, datoer i kalenderen 
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Idé til et budget for vedligehold og forbedringer 

EKSEMPEL 2021 2022 2023 2024 

Maling - ude 1.500 

Hulmursisolering 15.000 

Bjælkehytte ? 

Bålplads 15.000 

Trappe  20.000 
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Økonomi – regnskaber / budget – Foreløbigt 

2018 2019 2020 - Regnskab 2021-budget 

Afdrag på lån 21.713 21.600 21.600 16.000 

Skat 434 434 982 434 

Forsikring mv. 2.125 2.208 2.300 2.300 

Elforbrug 15.610 20.484 1.200 7.000 

Netværk 3.027 3.027 3.027 3.027 

Affald, kloak mm. 2.772 1.952 2.160 1.952 

Årlig udgift 45.682 49.706 31269 30.622 

Indtægt -51.200 -22.650 -10.400 ?  

Resultat -5.517 27.056 20.869 30.622 

Vedligeholdspulje 10.000 

 Side 11 



Omlægning af lån eller afvikling af lån? 

SKAL UNDERSØGES NÆRMERE 

Ejendomsvurdering: 340.000 kr. ? 

 

Nuværende lån: 

Restgæld 210.000  - 15 år – rente 4,45%  – 21.600 pr år 

 

a) Mulighed for omlægning af lån:   0% - 15 år – ca. 16.000 pr. år 

 

b) Mulighed for indfrielse til kurs 100 
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