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Styremøte 
Holden Hytteeierforening   

REFERAT 
Tid: Onsdag 22.08.2018 kl. 19.00-21.45 

Sted: Inn-Tre, Steinkjer 

Tilstede: 
Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Even Strømhaug, Bjørn Larsen, Stig H. 
Malmo og Kjetil Landsem 

Forfall:  

Referent: Kjetil Landsem 

SAKLISTE 

Sak Tekst 
36/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 

37/18 Godkjenning av møtereferat styremøte 11.07.2018 
 
Vedtak: 
Referat fra styremøte 11.07.2018 godkjennes. 
 

38/18 Forberedelse og planlegging av møte med NTE 28.08.18 
Åpent medlemsmøte om den planlagte rehabiliteringen i regi av NTE av 
Dammen ved Hørdin ble gjennomført 13.juni.  Styreleder har med bakgrunn i 
hva som framkom i møtet utarbeidet et internt notat som styret benytter som 
grunnlag i møte med NTE.   
Styret drøftet innspillene og strategi i forkant av møtet med NTE. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

39/18 Status renovasjonssaken 
Styret gjennomførte møte med Verran kommune v/ordfører og rådmann 
24.04.2018 om innførte renovasjonsordningen for hytteeierne ved Hørdin fra 
2017.  Styret i HHF har sendt innspill til kommunen/renovasjonsetaten med 
evaluering av ordningen og forslag til justeringer og forslag til forsøksordning. 
HHF har pr dato ikke mottatt tilbakemelding fra kommunen på vår henvendelse.  
Dette vil purres i nærmeste framtid.  
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Vedtak: 
Tilbakemelding på HHFs henvendelse purres pr epost til kommunens ordfører og 
rådmann. 
 

40/18 Gjennomført møte med de Rodeansvarlige for rekkenaustene våren 2018 – 
Status.  
Representanter for styret avholdt møte 30.05.18 med de rodeansvarlige for å 
avklare sommerens arbeider i naustområdet. 
Det er startet opp rehabilitering av flere av naustrekkene, men i noen rekker har 
man ikke kommet i gang.  Det er ventet at de rekkene som har igangsatt arbeid 
vil ferdigstille dette i løpet av våren 2019. 
Styret drøftet videre oppfølging av saken.   
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

41/18 Opprensk og rehabilitering av storgrøft ovenfor de øvre rekkenaustene  
Det er gjennomført befaring og innhenting av tilbud fra Rune Bjørnes angående 
opprensk og rehabilitering av storgrøft ovenfor de øvre rekkenaustene. 
Styret vil innhente ytterligere tilbud og legge fram saken for neste Årsmøte for 
beslutning. Ved positivt vedtak i Årsmøte vil arbeidet kunne gjennomføres våren 
2019.    
 
Vedtak: 

1. Det innhentes ytterligere tilbud fra i tillegg to maskinentreprenører 
2. Saken legges fram for Årsmøtet 2019 for endelig beslutning 

 

42/18 Aktuelle tiltak for gjennomføring ved Dammen og Hørdin i 2018 og 2019 – 
Søknader om midler.  
Det er sendt søknad om tilskudd til løypekjøring for sesongen 2017/2018. 
Styret drøftet i tillegg muligheten for å iverksette andre tiltak som også kan 
utløse tilskuddsmidler: 

 «Kjentmannsposter» 

 Grillplass/gapahuk 

 Oversiktskart over Holden-området for oppslag på infotavle 
Søknadsfrist for fylkeskommunale midler 15.januar 2019.  I tillegg sjekkes 
muligheten for å søke kommunale tilskudd.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering og følges opp i neste møte. 
 

43/18 Lån i Grong Sparebank 
Det vises til sak 34/18: «Den senere tid har styret i HHF blitt kontaktet av 
enkelte angående temaet pant i naustene på Hørdin (Dammen) i forbindelse 
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med opptak av lån i Grong Sparebank ved innkjøp og etablering av bom ved 
Dammen. Styret i HHF har inngått denne låneavtalen, uten at disse naustene 
samtidig er pantsatt. Styret viser i sin helhet til vedlagte «Erklæring – Unntak fra 
pantegrunnlag» fra Grong Sparebank.» 
HHFs advokat uttaler at det ved eventuelt salg av naust er hensiktsmessig å 
vedlegge erklæringen fra Grong Sparebank som sikkerhet for dette. 
 
Vedtak: 
Saken tas til etterretning og avsluttes. 
 

44/18 Oppsetting av møtedatoer for møter i styret i HHF for høsten 2018. 
 
Vedtak: 
Følgende datoer fastsettes som møtedatoer høsten 2018: 

31.oktober 
5.desember 
 
 

45/18 Økonomisk status 
Kasserer Bente Johansen orienterte om status pr dato, og styret anser foreløpig 
resultat som tilfredsstillende. 
Det gjenstår fortsatt noen få manglende innbetalinger på medlemskap og 
naustforsikring. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

45/18 Eventuelt 
 
SAK 45-1 Medlemsskap i Norsk hyttelag 
HHF er invitert til å tegne seg som medlem i Norsk hyttelag. 
  

Vedtak: 
HHF takker nei til invitasjonen. 

 
 

 

http://holdenhf.no/wp-content/uploads/2018/07/Erklæring-Grong-Sparebank.pdf
http://holdenhf.no/wp-content/uploads/2018/07/Erklæring-Grong-Sparebank.pdf

