
ÅRSMØTE I HOLDEN HYTTEEIERFORENING 27.01.11

Røde Kors huset.

Til stede 15 medlemmer, inkl. styret.

Sakliste:

1. Åpning
2. Godkjenning
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Årsmelding og regnskap
5. Handlingsplan
6. Innkomne saker
7. Valg
8. Avslutning

1. Leder åpnet møtet og ønsket velkommen

2. Sakliste og innkalling godkjent

3. Valg av møteleder: Ketil Sæternes, sekretær: Nina Sund Schjetne

4. Årsmelding ble lest opp av leder, godkjent. Regnskap ble godkjent med følgende 
kommentarer: Stor utgift til internett ble forklart med etableringskostnader og etterslep. 
Ønske fra medlemmer om at regnskap medsendes årsmøteinnkalling. Dette var ikke 
mulig i år, da møtet ble så tidlig på året.

 
5. Handlingsplan. Redegjørelse for antall styresmøter, dugnader og sommerfest som 

planlegges. Tidliger handlingsplaner som videreføres, inkludert arbeid ift innkomne 
saker. 

6. Innkomne saker.

6.1 Ønske om løypetrase rundt Holden. Leder har hatt kontakt med Verran kommune, som 
er positiv til dette, oppfordrer til å søke om midler. Styret arbeider videre med dette, evt. 
opprette en egen komite til dette formålet.

6.2 Oppfylling/legge bekken i rør ved hovedbåtutsett. Styret har vedtatt å imøtekomme å 
legge ned rør, har innhentet pris. Oppfylling av myra nedenfor naustene imøtekommes 
ikke, det er noe hver nausteier må ordne selv, evt i samarbeid med hverandre.

6.3 Måking av nausttak - eget ansvar. Ordningen med seksjonsledere har ikke fungert de 
senere åra.

6.4 Web-kamera på Holden. Styret arbeider med dette, godkjent av årsmøtet. Forslag om 
å kontakte NTE, Ulvig/Kjær og Verran kommune om pengestøtte til dette.



6.5 Rydding av stein ved rekkenaustene og båtutsettet. Foreningen tar ansvar for 
hovedutsettet, men ikke nedenfor rekkenaustene. Kun de største steinene. Kan kanskje 
tas opp ved dugnad. 

6.6 Elektrisk vinsj ved rekkenaustene. Har blitt utredet før, med anslått kostnad ca. 
70.000,-. Avslås.

7. Valg.
Leder: Ketil Sæternes valgt for 1år
Kasserer: Oddbjørg S. Martinsen, gjenvalg, for 2 år
Sekretær: Wenche Myhre valgt for 2 år
Nestleder: Erik Holmen valgt for 2 år
Styremedlem: Roar Johansen, ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem: Mary Ann Mæhre Vold valgt for 2 år NY
Vara: Gun Setter Våde gjenvalg, for 1 år
Vara: Kai H. Aasland valgt for 1 år NY

Valgkomite:
Rune Fredriksen valgt for 2 år NY
Nils Olav Folladal valgt for 2 år NY
Jan Edgar Brennvall valgt for 1 år NY
Komiteen velger leder selv.

Revisorer:
Stig Hågensen valgt for 2 år NY
Ketil Arnøy valgt for 1 år NY

Sommerfestansvarlig:
Jan Ivar Thun valgt for 1 år NY Tar ansvar for å danne komite.

Parkeringsvakter: Styret tar ansvar for å utnevne på neste styresmøte.

Møtet avsluttes med loddsalg, kaffe og bevertning.

Sekr.


