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Styremøte 
Holden Hytteeierforening  

 

REFERAT 
Tid: Onsdag 05.06.2019 kl. 20.00-22.10 

Sted: Inn-Tre, Steinkjer 

Tilstede: Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Bjørn Kristian Feragen, Bjørn Larsen, 
Even Strømhaug og John Ole Dolmseth (vara) 

Forfall: Linn Kristine Sandseter

Referent: Even Strømhaug  

SAKLISTE 

Sak Tekst 
21/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 

22/19 Møtene mellom NTE og styret i HHF 05.02.19 og 23.04.2019. 
Det ble orientert om møte med NTE 05.02.2019 og 23.04.2019. Der det ble lagt 
fram ønsker fra HHF opp imot NTE i forbindelse med opprustninga av dammen i 
2020.
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.   
 

23/19 Søknad til NTE om midler til utlegging av pukk til utkjøring og ilandtaking av 
båter fra «hovedområdet» for dette ved dammen p.g.a. fortsatt tapping av 
vatn fra Holden. 
Det har kommet flere henvendelser fra medlemmer angående dette. HHf ble 
ikke invitert av NTE på befaring ved Holden ved vurdering av oppfylling. Vi ble 
også lovet at det ikke skulle tappes lavere, men det ble fortsatt tappet den 
28.05.2019. Paul Harald kontaktet NTE angående saken. 

Vedtak: 
Paul Harald formulerer brev angående saken som skal sendes NTE. I tillegg vises 
det til tidligere e-post fra styret i HHF av 3. mai til NTE med søknad om 
økonomisk tilskudd til utlegging av pukk/ steinmasse på en strekning lik ca. 15 
meter i forlengelsen av den tidligere massebelagte hovedutkjøringsplassen av 
båter ved Holden og til svar fra NTE den 3. mai d.å. med avslag om slik 
økonomisk støtte, jfr. vedlegg. 
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24/19 Iverksettelse av tiltaket opprensking og rehabilitering av storgrøft ovenfor de øvre 
rekkenaustene.
Det vises til tidligere vedtak om gjennomføring av tiltaket.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste styremøte. Dette fordi styret vurderer nå vurderer 
situasjonen slik at det pr. dato nå er for lite penger på konto for å gjennomføre tiltaket 
nå. Saken utsettes til senere, og blir vurdert på nytt, når vi ser om det kommer inn 
tilstrekkelig med midler via årskontingenten.   

   25/19 Tilskudd til oppkjøring av skiløyper ved Holden. 
Det er pr. dato ikke kommet skriftlig svar til HHF fra Verran kommune på 
søknaden om slik økonomisk støtte fra kommunen. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering og følges opp. 

26/19 Container for innsamling av metall satt ut ved dammen  
Container for mottak av metall er allerede satt ut ved dammen.     
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.
 

27/19 Oppsetting av bru over Pissbekken ved Holden.  
Det opprettes en arbeidsgruppe for oppsetting av bru over Pisssbekken. Det er sponset 
materialer, som er kjørt innover til bekken. Even undersøker for å få i gang en 
dugnadsgruppe.

Vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe for oppsetting av bru over Pissbekken på 
dugnad. 

28/19 Tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune til etablering og oppsetting av oversiktskart 
over Holdenområdet.
Styret i HHF har fått svar på sin søknad om tilskudd om utarbeidelse, etablering 
og oppsetting av oversiktskart over Holdenområdet med omkringliggende 
områder. Arbeidet må være igangsatt/ startet inneværende år. Bjørn Kristian 
starter prosessen for arbeidet med å beskrive prosjektet mer detaljert.   

Vedtak: 
Saken tas til orientering og følges opp videre. 
 

29/19 Friluftskartleggingen i Verran kommune. 
Styret i HHF er i hovedsak fornøyd med klassifiseringen av områdene ved og 
omkring Holden. 
 
Vedtak: 
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Paul Harald lager et forslag til svarbrev fra styret i HHF til Verran kommune om 
saken.  

30/19 Sommerfesten ved Røde Korshytta (Ferieheimen).
Vi tar sikte på å ha sommerfesten den 03.08.2019 fra 14.00- 17.00 ved Røde 
Korshytta (Ferieheimen). Paul Harald kontakter lederen i valgkomiteen for å få 
klarhet i hvem som utgjør arrangementsgruppen.

Vedtak: 
Sommerfesten 2019 arrangeres på tradisjonelt vis lørdag den den 3. august kl. 
14.00 – 17.00 ved Røde Korshytta. 
 

    31/19 Økonomi – Status.    
Kasserer Bente Johansen orienterte om status pr dato. Det mangler fortsatt 
innbetaling av medlemskontingent og forsikring for 2019. HHF vil vurdere å 
forandre rutiner for innkreving (fristen) fra og med 2020. Rettet mot de 
medlemmer som enda ikke har betalt medlemskontingent/ forsikring, er fristen 
til å betale inn innen 01.07.2019 synliggjort på hjemmesida til HHF. Det blir også 
sendt purring til de som ikke har betalt. Innkreving av medlemskontingent og 
forsikring blir satt opp som egen sak i et senere styremøte i HHF i løpet av 2019. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering og følges opp videre.
 

 


