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Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Tirsdag 02. juni kl. 19.00-20.30 

Sted:   Holden 

Tilstede:   
Lill Marit Sandseter, Bjørn Håkon Bratreit, John Ole Dolmseth, Linn Kristine Sandseter, 
Tone Malmo Lønnum og Bjørn Kristian Feragen. 

Forfall:    

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak   Tekst   

40/20   Godkjenning av innkalling og sakliste   
Godkjent. 

41/20   Betongdekke 
Det ble utført en befaring på område for å se på hvor det best egnet seg for å 
anlegge fastdekke for å lette nedkjøring/utlegging av båter. Det ser ut til at 
området hvor det ble utvidet med stein og grus i fjor er best egnet (nedenfor der 
metallcontainer bruker å stå). Lill Marit melder tilbake til NTE om ønske med å 
benytte eventuelt overskudd av betong fra prosjektet deres til dette formålet. 
Bjørn Håkon følger opp utførelsen. 

42/20 Orientering fra kasserer 
Kasserer orienterte om status på økonomi. Det mangler fortsatt en del 
innbetalinger av medlemskontingenter. En god del medlemmer har betalt inn for 
nedbetaling av bom. 
 

34/20 Befaring av område som har behov for grøfting. 
Forslag om å utføre halvparten av grøftarbeid i år, på dugnad. 

43/20 Steinkjer Kommune, gjennomgang av plan som sendes kommunen for godkjenning. 
Flytebrygge og planering av område ved wc.  
Lill Marit lager en skisse på kart som beskriver ønskede endringer i terreng for 
godkjenning av kommunen. 
 

44/20   Flytting av wc ved evt utbedring av parkeringsareal. 
Det kan være fornuftig å flytte wc for å utvide parkeringsareal, slik at man kan fylle 
masser bak/ved der wc står plassert i dag. 
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45/20 Turmål ved Holden. Orientering om hvor langt vi har kommet i denne prosessen. 

Med tanke på vannstand i Holden denne sommeren foreslås at «TiPåTopp» utsettes 

til neste år, men at det publiseres på facebook gruppen med oppfordring til 
medlemmene om å melde inn forslag til turmål. Linn lager en sak på Facebook 
gruppa. 

46/20 Innkomne FB innlegg/skriv/e-post 

Det er fortsatt spørsmål fra medlemmer om pantsetting av naust. Dette er avklart 
med banken, informasjon ligger ut på hjemmesiden. 

 

   


