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Styremøte  
Holden Hytteeierforening    

REFERAT  

Tid:  tirsdag 25.06.2019 kl. 18.00-20.15  

Sted:  Inn-Tre, Steinkjer  

Tilstede:  
Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Bjørn Kristian Feragen og Bjørn Larsen  

Forfall:  Even Strømhaug og Linn Kristine Sandseter 

Referent:  Bjørn Larsen  

SAKLISTE  

Sak  Tekst  

32/19  Godkjenning av innkalling og sakliste  
  
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjent.  
  

33/19  Godkjenning av møtereferat styremøte 5.06.2019  
  
Vedtak:  
Referat fra styremøte 11.07.2018 godkjennes.  
  

34/19  Stopp i ytterligere tapping av vatn fra Holden sommeren 2019  
Det er stopp i ytterligere tapping av vatn fra Holden denne sommeren, dvs. sommeren 

2019 jfr. e-post fra styret i HHF til NTE av 12. juni d.å. og svar fra NTE til styret den 
13. juni d.å. Ytterligere informasjon om dette ligger på hjemmesiden til HHF. 
  

Vedtak:  
Saken tas til orientering.   
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35/19  Iverksettelse av tiltaket «Fylling og planering av masse over duk i ca. 15m 
forlengelse av HHF sin hovedutkjøring/ ilandtaking av båter ved Holden» 
Det vises til vedtak i styret i HHF den 18. juni d.å. og eget referat fra dette 
styremøte (telefon/ e-postmøte).   
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering.   

 

   36/19 Begrenset høring – Rehabilitering av dam Holden – NTE Energi AS – Verran 
kommune, Trøndelag. NVEs referanse 201902791-5, jfr. egen oversendelse. 
Styret har en del bemerkninger til denne «begrensa» høringen. Styret har 
merknader til riggplassering, parkeringsplass, tidsaspektet for prosjektet som 
nevnes 2020/2021. Bør også presiseres at HHF både er grunneier og 
høringsinstans. Styret mener at dokumentet er upresist mht. antall naust, i 
tillegg til at styret vil bemerke at båt er hovedframkomstmiddelet til hyttene. 
 
Vedtak:  
Leder i HHF får fullmakt av styret til å lage et forslag til svar på høringen, jfr. 
uttalelsen fra styret i HHF av 29. juni 2019, som er sendt NVE, se vedlegg.  
 

37/19  Iverksetting av tiltaket «opprensk og rehabilitering av storgrøft ovenfor de 
øvre rekkenaustene» våren 2019 – Endelig avklaring 
Det vises til tidligere planer om iverksetting av dette tiltaket våren / sommeren 
2019.  
 

Vedtak:  
Tiltaket utsettes for gjennomføring til våren / sommeren 2020. Dette på grunn 
av at styret har vært nødt til å prioritere midler til tiltak knyttet til 
rehabiliteringsarbeidet for dammen ved Holden denne sommeren, jfr. blant 
annet sak 35/19 ovenfor. Saken er derfor satt på vent til 2020 grunnet begrenset 
økonomi inneværende kalenderår. Dette avklares også med Rune Bjørnes, som 
er engasjert for å gjennomføre tiltaket for HHF.   
  
  

38/19  Friluftsområdekartlegging i Verran kommune – Høring.  
Forslag til uttalelse fra styret i HHF utarbeides av leder i HHF (PHP), slik at 
uttalelsen fra styret sendes Verran kommune i løpet av denne uka.     
  
Vedtak:  

 Leder i HHF får fullmakt av styret til å lage et forslag til svar på høringen, jfr. 
uttalelsen fra styret i HHF av 25. juni, som er sendt Verran kommune, se vedlegg. 
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39/19  Sommerfesten 3. august 2019 ved Røde Korshytta (Ferieheimen) 

Jon Birger Johnsen har vært kontaktet og han tar seg av denne saken. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering og følges opp videre.  
  

40/19  Søknad om tilskudd til oppkjøring av skiløyper i områdene i og ved Holden i 
2019 – Status.    
Styret i HHF har enda ikke fått skriftlig svar på sin søknad til Verran kommune om 

dette tilskuddet.  

  
Vedtak:  
Saken tas til orientering og følges opp videre.  
 
 

    41/19 Økonomi – Status.     
Kasserer Bente Johansen orienterte om status pr dato.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering og følges opp videre. 
  

  


