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Styremøte  
Holden Hytteeierforening    

REFERAT  

Tid:  mandag 14.10.2019 kl. 19.00-21.02  

Sted:  Inn-Tre, Steinkjer  

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

Forfall:  Even Strømhaug  

Referent:  Bjørn Larsen  

SAKLISTE  

Sak  Tekst  

56/19  Godkjenning av innkalling og sakliste  
  
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjent.  
  

57/19  Møte mellom NTE Energi AS og styret i HHF mandag 2. september 
d.å..- Referat fra møtet jfr. Egen oversendelse. 
 
Vedtak:  
PHP kommenterte tilsendt referat fra NTE som styret i HHF har gitt 
tilbakemeldinger på til NTE, jfr. e-post fra PHP på vegne av styret av 18. 
september d.å. Innspillene til forslaget til referat fra NTE er tatt hensyn til 
fullt ut. Det justerte referatet fra styrets møte med NTE den 2. september 
d.å. godkjennes etter gjennomgang av PHP. Styret betrakter møtet med 
NTE som positivt. Neste møte med NTE er planlagt til 12. november.  
  

58/19  Nasjonal ramme for vindkraft - Høring 

 

Vedtak:  
Styret i HHF konstaterer at Holdenområdet med omkringliggende områder 
ikke er tatt med, men holdt utenfor NVE sitt forslag til Nasjonal rammeplan 
for vindkraft på land i Norge, som nå er ute på høring. Styret i HHF ser på 
dette som meget positivt. Dette sett i lys av de svært viktige natur- og 
friluftsområdene i Holdenområdet med omkringliggende områder, jfr. en 
egen omfattende skriftlig dokumentasjon for området. Styret sender en 
uttalelse / tilbakemelding om dette til NVE i forbindelse med høringen av 
nevnte nasjonale rammeplan for vindkraft. Styret i HHF konkluderer med 
at det er svært viktig, nødvendig og bra at Holdenområdet med tilhørende 
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omkringliggende områder ikke legges opp til å bli vindkraftområde, jfr. 
uttalelsen som er datert 1. oktober 2019.  
 
 

59/19  Iverksetting av tiltaket «opprensk og rehabilitering av storgrøft 
ovenfor de øvre rekkenaustene våren 2020». Status av avtale, jfr. 
egen oversendelse. 
 
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. Rune 
Bjørnes har bekreftet at årets anbud også gjelder neste år, jfr. e-post fra 
Rune Bjørnes av 18. september 2019.  

 

   60/19 Oppsetting av bru over Pissbekken- opprettelse av arbeidsgruppe – 
status jfr. egne oversendelser. 
 
Vedtak:  
Styret har prøvd å få kontakt med grunneier om tillatelse for rehabilitering 
av brua, jfr. e-post til Ulvig/ Kiær av 3. september og 20. september 2019. 
Styret i i HHF har foreløpig ikke fått tilbakemelding på disse 
henvendelsene. Tiltaket kan derfor ikke gjennomføres før tidligst 
våren/sommeren 2020. Materialer som allerede ligger ved Holden må 
sikres for vinteren. 

61/19  Utvikling og oppsetting av rampe med oversiktskart over Holden 
med omkringliggende områder – igangsetting av prosjektet - status 
 

Vedtak:   
BKF informerte om status. HHF har fått tilskudd fra fylkeskommunale 
friluftsmidler for å utarbeide slikt oversiktskart. Det ble diskutert hva som 
bør eller kan være med på et slikt kart. Man kan også eventuelt 
samarbeide med andre for å få ut viktig og interessant informasjon. Styret 
sender en statusrapport til Trøndelag Fylkeskommune. Arbeidet med 
oversiktskart er igangsatt.   
  

62/19  Skilting av parkeringsområdet ved dammen – Vurdering av om det er 
behov for justering/supplering av skiltingen - Befaring 

 

Vedtak:  

 PHP Informerte om status og behov. Styret vil legge ut informasjon om at 
hengere og båter ikke må bli stående på parkeringsområdene til 
«overvintring» da dette vil være til hinder for brøyting og vedlikehold på 
vinteren.  
Tidspunkt for befaring: Mandag 21. oktober kl. 1630 på Dammen. 
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63/19  Søknad om tilskudd til «oppkjøring av skiløyper - områdene i og ved 
Holden i 2019» status, jfr. egen oversendelse. 

 
Vedtak:  
Styret har etterlyst skriftlig svar fra Verran kommune angående denne 
søknaden, jfr. e-post til kommunen av 18. september 2019, men svar er 
ikke mottatt per dato. HHF fikk ikke tilskudd, men har ikke fått skriftlig 
bekreftelse med begrunnelse om dette. 
  

64/19  Økonomi – Status.  
 

Vedtak:  
Saken tas til orientering.  
 
 

    65/19 Eventuelt 
 
Vedtak:  
Ingen saker 

  


