
Styremøte i HHF lørdag 1. august kl. 12.00  
Røde Kors-hytta ("Ferieheimen") ved "Hørdin" 

 
Til stede: Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Grete Ramberg, Arve Lindstrøm, Torbjørn Kilås 
Bjørn Kalmar Aasland hadde meldt forfall. 
 
Sakliste:  
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. OK 
2. Godkjent referat fra styremøte HHF den 10. juni 2015. OK 
3. Endelig opplegg for «Sommerfesten».  Eget punkt under 
4. Status for grusing av vei fra Dammen og det området hvor HHF er grunneier.  Eget punkt 

under 
5. Status for behovet for etablering av container(e) for levering av metallavfall  fra hyttene ved 

Hørdin. Eget punkt under 
6. Status oppfølging av rehabilitering og fornying av rekkenaustene og rekkenaustområdet. Eget 

punkt under 
7. Status vasking/kosting/renhold/papir i telefonbu og WC. Eget punkt under 
8. Status inndriving av bøter for ulovlig parkering ved «Hørdin» (ikke betalt parkeringsavgift). 

Eget punkt under 
9. Status økonomi. God økonomi 
10. Eventuelt. 

 
 
 3 Sommerfesten: 
Grete Ramberg hadde hovedansvaret for sommerfesten, og hadde hjelp av Laila Ingjerd, Per Kristian 
Haugset, Gunn Eva Folden. 
Rømmegrøten ble varmet opp ved Verran Helsetun 
Det var ca 55 stk tilstede 
Sponsorer for premier. Inntre AS, Reidar Isaksen, Sportshytta, Prix Malm, Rokseth, NTE, Laila Ingjerd 
med selvproduksjon. 
Sosialt, grøtsalg, natursti og informasjon fra Leder i HHF Paul Harald 
 
4 Grusing 
Ikke utført pr 1. august. Grus er bestilt og forventes utført i uke 32 
 
5 Containere.  
Det ble bestilt 2 stk containere i år. Dette tyder på at det også er behov for at det også blir bestilt 
container for metallavfall neste år. 
 
6 Rekkanaust 
Opprusting av standard på naustene har kommet i gang, men det det er svært ulik fremdrift. 
Drenering ovenfor øverste rekke er utført tidligere av HHF, og videre drenering må organiseres av 
rekkenaust eierene. 
Bjørn Kalmar Aasland oppfordres til å innkalle til et eget møte med rodelederne uavhengig av dugnad 
14.08.  
Viktig at den enkelte nausteier tar ansvar for «sin rekke» 
 
7. Renhold 
Vi oppfordrer til at vi alle tar ansvar for å fjerne søppel og og holde det ryddig inne i parkeringsbod og 
WC samt uteområdet. 



 
8. parkering 
Det er utskrevet mange parkeringsbøter det siste året. Det er mange som har «glemt» å legge det 
frem. Dette fører til ekstra jobb for oss i styret. Vi passerer flere skilt med info om at dette er et 
lukket område som krever parkeringsbevis.   
Det er bestilt ny dagskort, slik at det vil være felt for start-stopp dato. 
Bøter som ikke blir betalt innen fristen vil bli sendt til regnskapsfirma for innkreving. 
 
 
 
 


