
Ekstraordinært årsmøte i HHF 23.08.2016 i Lissalen i Malm  kl 19.00 
 

Det møtte 32 stemmeberettige, pluss 1 skriftlig stemme som var innlevert. 

Leder i HHF valgte å ikke avgi stemme. 

 

Stikkord fra kommentarer/spørsmål fra salen: 

 Plassering av bom?   «ved innkjørings til HHF sitt område ved «Telefonbua» » 

 Blir området inngjerdet?  «Nei» 

 Er dette diskutert med grunneier? «Ja» 

 Eldre og bankkort === manglende kontanter 

 Lovlighet av videoovervåking «skilting og behandling blir i henhold til lovverket» 

 Prisøkning pr medlem p.g.a ny løsning? «Det vil være årsmøtet som endrer 

kontingenten» 

 Beiterett – seterrett  «anbefales et samarbeidsmøte, for å se på hva som finnes av 

dokumentasjon, og om beiterett og det område hvor HHF er grunneier ved Dammen. 

Bruke av NTE sitt område ved demning – parkering i fjæra 

 Flere brikker pr medlem «løsning vil bli vurdert» 

 

 

Forslag til vedtak:  
1 stemme pr hytte (medlem) 

 

Det ble vist til vedtak i ordinært årsmøte i HHF 6. mars 2016 

 

Sitat fra dette årsmøte «Styret har fullmakt til å innhente, og klargjøre montering og 

idriftsetting av veibom inn til HHF sitt område på «Hørdin» – Holden. Styret ønsker at dette 

blir tatt opp i et ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet støtter dette og ønsker at grunnlag skal være 

Ok før 1. juni 2016.» 

 

Styret i HHF har på bakgrunn av dette hentet inn tilbud fra leverandører av veibom.  

 

Styret i HHF fremmet følgende forslag til vedtak overfor det ekstraordinære årsmøtet:  

1. HHF vil anskaffe veibomløsning ved innkjøring til foreningens eiendom ved Holden 

1. 2. Styret i HHF gis fullmakt til å inngå kontrakt med Maskingrossisten AS, som 

leverandør av løsningen.  

3. Styret i HHF gis fullmakt til å inngå låneavtale med bank for full finansiering, av 

veibomløsningen. Heri inngår også fullmakt til å stille HHF sin eiendom som 

pantesikkerhet for lånet.  

 

Resultat av avstemning: 

23 – JA, 7 – NEI og 2 blanke stemmer.    

 

 

Styret fortsetter sitt arbeid mot Maskingrossisten, og bank. 


