Årsmøte Holden hytteierforening
Tirsdag 03.03.2015 kl. 19.00 – 21.00
Rødekorshuset på Malm
22 medlemmer i tillegg til styret (Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Grete Ramberg,
Torbjørn Kilås (Bjørn Kalmar Aasland hadde meldt fravær))
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Åpning og konstituering
Årsberetning og regnskap/budsjett
Valg
Innkommende saker
Årsmøtet avsluttes

Åpning og konstituering
Paul Harald ønsket velkommen.
Innkalling er gjort kjent via plakat på Prix Malm, tavle på Hørdin, annonse i Lokalavisa, FB – Hørdinsia,
mail
godkjent

Ordstyrer: leder i HHF ble valgt
Signering av protokoll: Svein Arne Myrvold og Stig Harry Malmo
Årsberetning og regnskap/budsjett
Godkjent med følgende merknad/spørsmål:
-med merknad om nye anbud på forsikring etter opprusting, ev. selvassorandør
-Grasrotandelen ført i 2014, men pengene blir overført i 2015, derfor er dette beløpet med i balansen.
Valg
Kasserer
Bente Johansen
Styremedlem Grete Ramberg
Styremedlem Torbjørn Kilås
Styremedlem Arve Lindstrøm
Vara
Bjørn Larsen
revisor
Arnold Sundli
Valgkomite meldes inn i løpet av to uker (innvilget på årsmøtet)
godkjent

Innkommende saker






Tilrettelegge ned/oppkjøring ved rekkenaustene (Forslag fra Sverre Wold jfr. Epost datert 5.
januar 2015)
styret fikk av årsmøtet fullmakt til å vurdere og komme med forslag om tilrettelegging
ned/oppkjøring i samband med oppgradering av rekkenaust området
Det ble referert til årsmøtesaker fra 2011 pkt. 6.2 og pkt. 6.5
Det ble påpekt av årsmøtet at Ulvig Kiær er grunneier nærmest vannkanten.
NTE – kjøreplan/regulering av Hørdin (Forslag fra Jan Arve Boholm jfr. epost 3. januar 2015)
Styret i HHF har hatt med NTE den 23.01.2015, hvor denne saken har vært drøftet og tatt opp
med NTE. Paul Harald viste PowerPoint som ble fremlagt i møtet med NTE den 23.01.2015
Planen er å fortsette samarbeidsprosessen med NTE for å få til en samarbeidsavtale mellom
NTE og HHF om kjøring /regulering av Hørdin. Med særlig vekt på vinterferien, påske og
sommerferien
Årsmøtet støttet det arbeidet som pågår mellom NTE og styret i HHF. Det er ønskelig at styret
fortsetter prosessen for å få en avtale med NTE.
Ivaretakelse av natur og fritidsområder rundt Hørdin – mulighet for gjenopptakelse av Nasjonalpark
«Dåapma» (Forslag fra Jan Arve Boholm jfr. mail 3. januar 2015 «status for verneplan og
ivaretakelse av friluftsområdet rundt Hørdin».)
Forslag fra styret: «Årsmøtet gir styret i HHF fullmakt til å vurdere muligheten for å gjenoppta
arbeidet med realisering og etablering av en nasjonalpark («Dåapma Nasjonalpark») på NordFosen, inkludert natur- og friluftsområdene i tilknytning til Holden. Styret gis samtidig fullmakt til å
vurdere hva som vil være det riktige tidspunktet for igangsetting av dette arbeidet. Bakgrunnen for
at årsmøtet gir styret denne fullmakten er konklusjonen fra utredningsarbeidet knyttet til en mulig
etablering av «Dåapma Nasjonalpark», hvor det blant annet heter: «Området er nasjonalt
verneverdig, og oppfyller som lavalpint, kystnært, oseanisk fjellområde mangler i den norske
nasjonalparkplanen. Området utgjør en del av et kystnært, oseanisk, stort naturskogområde av
gran som er internasjonalt interessant. Det er viktige ornitologiske interesser i området, og området
utgjør et viktig til svært viktig friluftsområde».
Vedtak: Årsmøte deltakerne mener at styret allerede har fullmakt til å vurdere videre
fremdrift i henhold til forslag fra styret.



Vedtak om indeksregulering av godtgjørelse for leder og kasserer:
Vedtak om kr 2.000,- ble fattet i slutten av 1990 tallet.
Kom benkeforslag på kr. 5000,-. Akseptert og godkjent fra årsmøtemedlemmene.
Godtgjørelse av sekretær: Kom benkeforslag på kr.3.000,-. Akseptert og godkjent fra
årsmøtemedlemmene.
Ansvarlig for sommerfest 2015
Ønske om at valgkomiteen velger ansvarlige.

Underskrift

Svein Arne Myrvold

Stig Harry Malmo

