Styremøte i HHF
Tid:
Sted:

Torsdag 19. november kl. 19.30
Miljøvernavdelingen Statens Hus.

Tilstede: Paul Harald Pedersen, Grete Ramberg, Bente Johansen; Torbjørn Kilås, Bjørn Kalmar
Aasland, Arve Lindstrøm
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Godkjent referat fra styremøte HHF den 15. oktober 2015.
3. Opplegg for parkering ved «Hørdin» fra 2016.
 Kontroll av betalt parkeringsavgift.
 Opplegg/ krav til medlemmer med parkeringskort
 Klarere merking av hvor bil/ båthengerne skal parkere.
 Innkommet forslag om innføring av egen parkeringsavgift for båthenger.
4. Signert samarbeidsavtale mellom John Oskar Brattsti og HHF.
5. Status oppfølging av rehabilitering og fornying av rekkenaustene og rekkenaustområdet Møte med de rode ansvarlige.
6. Parkeringsavgiften – Status.
7. Festekontrakter og vurdering av innføring av festeavgift for nausttomtene på HHF`s eiendom
ved dammen på «Hørdin» - Jfr. tidligere drøftelser om samme sak inneværende år.
8. Møte med Verran kommune i første halvdel av januar 2016 – Saker som HHF bør ta opp med
kommunen.
9. Status økonomi.
10. Eventuelt.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent
2. Godkjent referat fra styremøte HHF den 15. oktober 2015.
Godkjent
3. Opplegg for parkering ved Hørdin fra 2016.
Det er masse jobb med å følge opp de som har parkert uten synlig bevis (skrive bøter, finne
bileiere, purringer, besvare henvendelser, osv)
Masse jobb/oppfølging med at medlemmer ikke «husker» å legge frem P-bevis.
Ubetalte bøter som ikke har blitt ettergitt, blir oversendt til Kreditorforeningen for inkasso.
Det blir etablert medlemskap med Kreditorforeningen.
Fra 2016 vil alle bøter bli innkrevd.
o

Kontroll av betalt parkeringsavgift.
Hvis P-kort ikke er med i bilen, så er det mulig å benytte de røde P-kortene som ligger i
parkeringsboden, og følge gjeldene rutiner for disse (oppslag på vegg).

o

Opplegg/ krav til medlemmer med parkeringskort
Gyldig parkeringsbevis skal ligge godt synlig på venstre side innenfor frontruta. (delvis skjult,
falt ned er ikke gyldig).

o

Klarere merking av hvor bil/ båthengerne skal parkere.
Bil/båthengere skal kun parkeres på «øvre parkeringsområde» på venstre side ned mot
skogen. I tillegg benyttes området fra WC og frem mot demningen. Nærmere informasjon
finnes på HHF hjemmeside og på skilt på parkeringsområdet.

o

Innkommet forslag om innføring av egen parkeringsavgift for båthenger.
Se dette i sammenheng med pkt 7.
Dette legges «på is» for å se om det blir system som fungerer i forbindelse med parkering. Se
punkt over.

4. Signert samarbeidsavtale mellom John Oskar Brattsti og HHF.
Signert samarbeidsavtale mellom HHF & John Oskar Brattsti signert 15.10.2015 der hvor det
John Oskar Brattsti årlig fra og med 2016 utfører avklarte oppgaver for HHF.
5. Status oppfølging av rehabilitering og fornying av rekkenaustene og rekkenaustområdet - Møte
med de Rodeansvarlige.
Neste møte forsøkes avholdt januar - februar 2016.
6. Parkeringsavgiften – Status.
Viser til sak 3
7. Festekontrakter og vurdering av innføring av festeavgift for nausttomtene på HHF`s eiendom
ved dammen på «Hørdin» - Jfr. tidligere drøftelser om samme sak inneværende år.
HHF ønsker å avklare sin rolle som eier av parkering- og naustområde.
Det etableres en ny festekontrakt for alle naust som erstatter tidligere festekontrakter.
Dette vil styrke nausteier sine rettigheter.
Dette klargjøres og vil bli tema på årsmøtet.

8. Møte med Verran kommune i første halvdel av januar 2016 – Saker som HHF bør ta opp med
kommunen.
Paul Harald avklarer møtedato
Presentasjon av HHF
Forhold knyttet til HHF sitt område
9. Status økonomi.
God økonomi
10. Eventuelt.
11. Neste styremøte
Dato tirsdag 12. januar 2016 kl 18.00
sak
Klargjøring til møtet med Verran kommune
Festekontrakter

