REFERAT FRA ÅRSMØTE I HOLDEN HYTTEEIERFORENING
26. januar kl 1900 Røde Kors-huset, Malm.
Til stede: 29 medlemmer.

Sak 1. Åpning og konstituering.
Leder Ketil Sæternes åpnet møtet og ønsket velkommen. Sæternes
ble valgt til møteleder og Wenche Myhre ble valgt til å skrive
protokoll.

Sak 2. Årsberetning og regnskap.
Leder presenterte årsmeldinga og kasserer regnskapet. Begge ble
godkjent.

Sak 3. Valg
Valgkomiteen v/Jan Edgar Brennvall presenterte innstillinga fra
valgkomiteen:
Leder: Ketil Sæternes - 2 år
Nestleder: Bente Johansen - 1 år
Styremedlem: Paul Harald Pedersen - 2 år
Varamedlem: Gun Eva Folden - 1 år
Varamedlem: Kai H. Aasland - 1 år
Revisor: Ketil Arnøy - 2 år
Valgkomitemedlem - ikke innstilt-valgkomiteen arbeider videre for å
skaffe ny
Alle ble enstemmig valgt.

De som ikke er på valg:
Styremedlem: Mary-Ann Mæhre Vold - 1 år igjen
Kasserer: Oddbjørg S. Martinsen - 1 år igjen
Sekretær: Wenche Myhre - 1 år igjen
Revisor: Stig Hågensen - 1 år igjen
Valgkomitemedlem: Rune Fredriksen - 1 år igjen
«

: Nils Olav Folladal - 1 år igjen

Sak 4. Økning av medlemsavgiften.
Forslag om å øke medlemsavgiften med kr. 100,- fra 2012.
Motforslag: utsette dette til 2013. Flertallet stemte for å øke med kr.
100,- fra 2012.

Sak 5. Ekstra parkeringskort.
Det ble vedtatt at det skal bli anledning til å kjøpe 1 eller 2 ekstra
parkerings for kr. 150,- pr. stk. Dette kortet må merkes med
hyttenummer. I stedet for 2 medlemskap, kan et ekstra
parkeringskort være et alternativ.

Sak 6. Bygslingavgift.
Styret får fullmakt til å utarbeide et forslag til bygslingsavgift for alle
nausteiere som ikke er medlem i HHF. Det er HHF-medlemmer som
eier grunnen som alle naustene står på.

Sak 7. Innkomne saker.
Forandring på §5. Innkalling til årsmøte blir på e-post og foreningens
nettside.
Hvis noen ønsker å få innkalling pr. post, kan dette ordnes. Fortsatt
2 ukers varsel før møte. I vedtektene står det også at saker som
ønskes tatt opp på årsmøtet må styret ha senest 1 uke før møtet.
Oppkjøring og merking av løypetraseer. Krever ganske mye, derfor
ikke gjort vedtak på dette, kanskje en ide for idrettslag?
Forslag om isﬁskekonkuranse. Medlemmer som er kjent med dette
fra tidligere (arrangert av Jakt og fiskeforeninga) melder om liten
interesse og oppmøte for dette.
Webkamera oppdateres en gang i døgnet, mellom 12 og 13. Ikke så
enkelt å få lagt inn dato og klokkeslett for når bildet er tatt.

Sak 8. Avslutning.
Møtet ble avsluttet med kaffe og bevertning, samt loddsalg. Bag med
proviant ble vunnet av Audny Opøien. Leder takket for oppmøtet.

Sekretær
Wenche Myhre

