Konstituerende møte i HHF mandag 28. april kl. 18.00 – 20.00 i Røde Kors-huset i Malm.
Tilstede: Paul Harald Pedersen, Bjørn Kalmar Aasland, Bente Johansen og Torbjørn Kilås
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Fra kl. 18.00 – 19.00:
Møte med direkte berørte nausteiere av stormen Ivar og indirekte berørte nausteiere i
samme rekke.
3. Innledende drøfting av en mulig revitalisering av det tidligere etablerte og benyttede
«Rodesystemet» for rekkenaustene.
4. Sommerfesten 2014. Etablering av arrangementskomite og fastsettelse av tid og sted.
5. Innkomne saker
6. Eventuelt.

1. Innkalling og sakliste – Godkjent
2. Status og videre behandling ble grundig gjennomgått med de som hadde møtt til møtet. Se
referat.
3. Viktigheten for at det er fokus på forskjønnelse, og tilfredsstillende utførelse på naustene,
gjør at styret vil jobbe for å få plukket ut rode ansvarlig pr. rekke.
a. Krav til utførelse/vedlikehold er beskrevet i forsikringsvilkårene pkt 3.2
b. Fargevalg og type maling/beis
4. Even Strømhaug og Åse Okkenhaug har tidligere sagt seg villig til å hjelpe til med
sommerfesten på Ferieheimen. 1. helg i august (2. august). Even vil forsøke å skaffe 3-4
ekstra i tillegg (når han kommer hjem fra ferietur).
5.
a. «HHF er av hytteeier ved Holden blitt orientert om at det er foretatt hogst av
grunneier (Ulvig Kiær) på 5 hyttetomter. Saken blir av hytteeierne forsøkt løst ved at
hytteeierne har engasjert advokat i saken. HHF er ikke involvert i saken.»
b. Info fra NTE som vil jobbe for å rydde langs strømtrasse, for å få en stabil
krafttilførsel.
c. HHF vil etablere kontakt med ”Kultur og frivillighetsplaner”. Dette er nettopp
etablert i Verran Kommune. Neste møte 13. mai 2014
6. Nytt styre
Leder
Paul Harald Pedersen
Nest Leder
Bjørn Kalmar Aasland
Kasserer
Bente Johansen
Sekretær
Torbjørn Kilås
Styremedlem Grete Sund Ramberg
Varamedlem Bjørn Larsen og Rune Møller
Styrets sammensetning meldes inn til Brønnøysund registrert.
Navn på rekkenausteiere prioriteres slik at vi har korrekt oversikt.
Bjørn Kalmar foreslår kandidater til rodeansvarlig, (de bør være på plass til 1. juni 2014)
Neste Styresmøte 10. juni 2014

