Styremøte i HHF tirsdag 3. mai 2016
kl. 19.30 i Statens Hus.
Til stede: Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Grete Ramberg, Arve Lindstrøm, Kjetil Landsem,
Arve Lindstrøm, Torbjørn Kilås
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Konstituering av det nye styret i HHF
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent referat fra styremøte HHF den 19. januar 2016.
Legging av pukk på veien som HHF er grunneier til ved Dammen.
Planlegging av møte med Rode ansvarlige for rekkenaustområdet - Status oppfølging av
rehabilitering og fornying av rekkenaustene og rekkenaustområdet.
Status parkering og parkeringsbøter.
Etablering av bom ved Dammen?, Jfr. referat fra årsmøtet 2016. – Vurdering av foreliggende
mulige tilbud/ opplegg for bom.
Kort gjennomgang av møtet mellom Verran kommune og styret i HHF – Evaluering.
Uttalelse av 25. februar 2016 fra HHF til Verran kommune sitt forslag til renovasjonsordning
for hytteeierne ved «Hørdin».
Henvendelse fra HHF til Telenor angående forbedring av mobildekning og nettdekning
(nettutbyging) for hytteeierne ved «Hørdin».
Søknad til Verran kommune om tilskudd til oppkjøring av skiløyper ved Hørdin vinteren 2015
– 2016 – Orientering om søknad av 31. januar 2016 og resultatet av søknaden.
Status økonomi.
Eventuelt.
a. Strømbryter for GSM for å benytte på web kamera

1. Konstituering av det nye styret i HHF
Leder:
Paul Harald Pedersen valgt på årsmøtet 2016
Kasserer:
Bente Johansen valgt på årsmøtet 2015
Nest leder:
Kjetil Landsem valgt for 1 år
Sekretær:
Torbjørn Kilås valgt for 1 år
Styremedlem:
Grete Ramberg, Arve Lindstrøm

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent
3. Godkjent referat fra styremøte HHF den 19. januar 2016.
Godkjent
4. Legging av pukk på veien som HHF er grunneier til ved Dammen.
JOB (John Oskar Brattsti) har fylt på pukk på veien, frem til WC.
«stikkvei» ned mot vannet like innenfor WC vurderes i løpet av sommeren.
5. Planlegging av møte med Rode ansvarlige for rekkenaustområdet - Status oppfølging av
rehabilitering og fornying av rekkenaustene og rekkenaustområdet.
2 rekkenaust (B + J) av 12 er ferdig restaurert.
Bjørn Kalmar Aasland har sagt seg villig til å være veileder, for den enkelte rode
ansvarlige slik at samtlige rekkenaust blir ferdig restaurert i løpet av sommeren 2016
Det er ønskelig at Magnar Hustad blir forespurt om å dele sin kunnskap etter å ha
ledet en vellykket restaurering.
Viktig å huske kravet fra IF forsikring for at naustene fortsatt skal være forsikret i
forbindelse uvær.
Løse plater kan også være en fare.
Torsdag 19. mai 2016 kl. 18.00 innkalles samtlige rode ansvarlige
Mail/brev vil bli sendt ut.
6. Status parkering og parkeringsbøter.
Det er fortsatt en del som parkerer uten gyldig parkeringsbevis
Det vil bli jevnlig kontroll og det er bestemt at samtlige bøter skal sendes
Kreditorforeningen for oppfølging.
7. Etablering av bom ved Dammen?, Jfr. referat fra årsmøtet 2016. – Vurdering av
foreliggende mulige tilbud/ opplegg for bom.
Sikring av eiendeler (båt med utstyr)
Felles løft for vedlikehold av grunnarbeid
Det er høye kostnader, og finansiering må avklares
Reduksjon for behovet for å gå parkeringsvakt
En bom kan oppleves som at området er stengt, men også som sikring av området.
Flertallet i styret går inn for å sette opp et forslag til finansiering, og klargjøring frem
mot et ekstraordinært årsmøte
Sjekk om leverandørene har kunder som vi kan benytte som referanser.
Styret vil invitere interesserte leverandører før ekstraordinært årsmøte.
Styret har fått forslag om å benytte Kent Håvard Aasland om å delta i planlegging og
videre drift. Det er også åpent for andre medlemmer som har interesse.
JOB vil bli invitert til å bli med på infomøtet med leverandørene.
Torbjørn inviterer til infomøte 24.mai 2016 kl. 18.00 + kl. 19.00 på Statens hus
Kjetil sjekker info om bom opp til Henningvola og Vulusjøen
Torbjørn avklarer og inviterer Kent Håvard
Torbjørn sjekker Brreg.no for å se status på leverandørene
8. Kort gjennomgang av møtet mellom Verran kommune og styret i HHF – Evaluering.

9.

10.

11.

12.

13.

Paul Harald informerte fra møtet med Verran Kommune
Eget referat vil bli lagt ut når dette er formidlet og godkjent av Verran Kommune.
Uttalelse av 25. februar 2016 fra HHF til Verran kommune sitt forslag til
renovasjonsordning for hytteeierne ved «Hørdin».
HHF har levert uttalelse, og denne vil bli lagt ut på hjemmesiden for info.
Henvendelse fra HHF til Telenor angående forbedring av mobildekning og nettdekning
(nettutbyging) for hytteeierne ved «Hørdin».
Ikke mottatt svar, og det vil bli sendt purring.
Søknad til Verran kommune om tilskudd til oppkjøring av skiløyper ved Hørdin vinteren
2015 – 2016 – Orientering om søknad av 31. januar 2016 og resultatet av søknaden.
HHF er tildelt kr 4562 fra Verran Kommune.
Pengene har ikke kommet inn på konto, Bente purrer på dette.
Status økonomi.
Økonomi er god, men det er fortsatt utestående krav på medlemskontingenten.
Det er purret på disse uten at det blir betalt.
Eventuelt.
a. Strømbryter for GSM for å benytte på web kamera
i. Torbjørn sjekker at dette dekker vårt behov, tester og sette opp i telefon bua
på «Hørdin».
b. Brevmaler for utestående økonomiske krav
i. Det ble presentert brevmal, og den vil bli benyttet, og utestående krav vil bli
sendt til Kreditorforeningen for innkreving.

