
 
 
Side 1 av 3 

 

 

Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Mandag 10. august kl. 18.00-20.20 

Sted:   Hagen til Tone 

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   

53/20   Godkjenning av innkalling og sakliste   
Godkjent. 

54/20   Orientering fra kasserer 
 
Status innbetaling av medlemskontingent og ekstra innbetaling på bom i henhold til 
årsmøtevedtak: Det er utsendt purringer. De fleste har nå betalt 
medlemskontingenten, men det mangler fortsatt en del på innbetaling av lån.  
Det er nå innbetalt kr 190.000,- på låneavdrag. Etter forhandlinger med banken 
settes renten litt ned på resterende lån (kr 27.000,-) og det gis avdragsfrihet i 3 
måneder. Innen 3 måneder må resterende lån innfris, dette fordrer at de som ikke 
har betalt inn på nedbetaling av bommen gjør det. 
Økonomisk status: Det er kommet på en del uforutsette utgifter, spesielt knyttet til 
drift, vedlikehold og reparasjoner på bom. Faktura for 2. halvår 2019 på 
betalingsløsningen på bommen har ikke blitt betalt, kom litt overaskende. Alt dette 
gjør at det oppleves som krevende med purringer på manglende innbetalinger fra 
medlemmer og lite økonomisk spillerom. Det er behov for å øke inntektene til 
foreningen. 

41/20 Betongdekke 
Det ble ikke noe betongdekke for nedkjøring av båter innenfor HHF sitt område, 
men arbeidet med å lage en ny utkjøringsplass for båter ble ferdigstilt tidligere i 
sommer. Tone setter opp et regnskap over utgifter, Lill Marit sender dette over til 
NTE for anmodning om utbetaling av økonomisk bidrag for ulempen med lav 
vannstand. 

34/20 Grøftearbeid bak rekkenaust 

Grøftearbeid bak rekkenaust er nå utført, gravemaskin ble leid og medlemmer kjørte 
gravemaskinen på dugnad. Meget bra utført dugnadsarbeid! 
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45/20 Status drensbekk og utbedringer av uteområder 

Drensbekk ved område for utkjøring av båter ble pusset opp slik at denne kan 

benyttes for å gjøre ombordstigning/lasting av båter enklere når vannstand kommer 
opp igjen. 

Status kart/info tavle 

BK henter inn pris og forslag til størrelse på kart. BK og Linn ser på forslag til innhold 

rundt kart, kulturminner etc. Forslag presenteres i neste styremøte. 

Område for tilrettelegging med benker, bålplass ved Holden  

En stor takk til Bygger`n Malm og Lions Malm som begge har sponset en sittebenk 
hver til HHF sitt uteområde. 

Område for utvidet parkering, flytting av wc 

Noen overskuddsmasser er fylt ut i område ved utedoen. 

46/20 
 

Tur-mål ved Holden, status.  

Midler som kan søkes til formålet? 

50/20 Sommertreff 2020 

Sommerfesten 2020 gikk av stabelen lørdag 1. august. Nesten 60 personer tok turen 
til Røde Kors Hytten i strålende sommervær. Det ble servert rømmegrøt, pølse m/ 
brød mm. Det ble arrangert konkurranse i soddbøtt holding og natursti. Loddsalg ble 
holdt med mange store og små premier. Praten gikk løst og stemningen var god. Vi 
vil takke Verran snøscooter klubb, Salong Afrodite Malm As, Lille Orion, Amfi 
Steinkjer,7th Heaven moteklær, Coop Marked Follafoss, 

Coop Prix (Malm), YX Malm, Elektro Nord As, Baker'n Steinkjer, Malm Hotell, 

Stranna Gartneri og Blomsterutsalg og Holden Hytteeierforening for premier vi fikk 
til sommerfesten. 

HHF retter en stor takk til arrangements komiteen som bestod av Lise Aasland, Kent 
Håvard Aasland, Jorunn Røsten, Hans Røsten, Kine Aune Dolmseth og John Ole 
Dolmseth. 

52/20 Rydding i fjæra og uteområde 

Det ble god oppslutning om dugnaden som ble gjennomført 25.juni. I tillegg til 
container for innsamling av metallavfall (blir stående i sommer som før) ble det satt 
ut container for restavfall til dugnadsdagen. 

55/20 Innkomne skriv/ epost 

Gjennomgang av hendelser, oppringninger, e-post og meldinger 

Medlemsoversikt opp imot hyttenummer. Mulighet for oppdateringer på 
hyttenummer på kartet? BK lager en oversikt for internt bruk i første omgang. 

Styret diskuterte ulike tiltak for å få inn flere inntekter utover 
medlemskontingentene. Høstfest og Trivselsdag for «eldre-fjellfolk» ble blant annet 
diskutert. 

Det er enighet i styret om å forsøke å lage til et tilbud om slags trivselsdag for de 
som ønsker, forslag om onsdag 26.august kl.16:00. Foreslåtte aktiviteter er salg av 
rømmegrøt, kaffe, loddsalg, musikk etc. Det undersøkes hvilke grupper dette kan 
være interessant for f.eks sanitet, besøkstjeneste Røde Kors, pårørende forening, 
pensjonistlag, LHL o.l. Det undersøkes om muligheter for transport, sponsing av 
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premier (lokale butikker/næringsliv), dugnadsfolk m.m. Invitasjon utarbeides og 

ønske om påmelding. 

56/20 Eventuelt 

-Det er ønskelig med flere tiltak for inntekter: loddsalg? 

-Møte med NTE 20.8: John Ole og BK har anledning til å delta.  

-Skiløype vintersesongen 2020/21: Det må utarbeides søknad til grunneier, avklare 
om det er muligheter for å leie kjører eller kjøring på dugnad. Lage søknad om 
tilskudd fra kommune. Forslag om at det kjøres løyper til vinterferien og påsken hvis 
forhold tillater det. 

 

   


