
Styremøte i Holden hytteeier forening (HHF) 10.06.2014 
Tilstede: Paul Harald Pedersen, Bjørn Kalmar Aasland, Grethe Sund Ramberg, Bente 
Johansen og Torbjørn Kilås 
 

Sakliste:  

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
2. Endelig godkjenning av referat fra møtet i HHF den 28. april d.å.  
3. Videre oppfølging/ drøfting av revitalisering av det tidligere etablerte og benyttede 

«Rodesystemet» for rekkenaustene.  
4. Sommerfesten 2014. Etablering av arrangementskomite og fastsettelse av tid og sted. 
5. Drøfting av muligheter og opplegg for å ta opp saken «mulig ny konsesjon for reguleringen av 

Holden» 
6. Kontakt med Verran kommune om «Kultur og frivillighetsplaner», jfr. sak nr. 5 c/14 møte 

28.04.2014.  
7. Økonomi – Status.  
8. Eventuelt. 
Det innkalles herved til møte i HHF tirsdag 10. juni l kl. 19.00 – 20.30 ved naustet til HHF på 

Holden. 

 
  

Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Utsendt 6. juni til samtlige styremedlemmer inkl. vara 

Innkalling og sakliste gjennomgått og godkjent 

 

Endelig godkjenning av referat fra møtet i HHF den 28. april d.å. 

Referat er utsendt til styremedlemmene og ligger ute på hjemmesiden. 

Referat angående gjenoppbygging av naustene er utsendt til berørte parter 

referat er godkjent 

 

Videre oppfølging/ drøfting av revitalisering av det tidligere etablerte og benyttede 

«Rodesystemet» for rekkenaustene. 

”J” rekka er i startfasen på oppgradering 

Totalt 142 naust fordelt på 12 rekker 

Forslag til en tidsbestemt plan for oppgradering. 

Skaffe navn på rodeansvarlig. Frist mandag 16. juli 

 Bente, A – Jan Arild Lorvik, B – Erik Holmen, E – Stig Malmo, 
Torbjørn D, F, I 
Paul C, ,J, L 
Grete K, Snorre Antonsen 
Bjørn Kalmar G, H, 

Vi foretok en inspeksjon av rekkenaustene for å få en oversikt over status på disse, og i tillegg fikk 

vi informasjon angående rekkenaust «B» som er under oppføring. 



  Sommerfesten 2014. Etablering av arrangementskomite og fastsettelse av tid og sted. 

Henge opp plakater, hjemmesiden 

 Even Strømhaug og Åse Okkenhaug har avtalt med Lilly og Jarle Haugen om å hjelpe til 
(Even forsøker å skaffe flere) 

 Røde-kors hytta er bestilt 
 
Drøfting av muligheter og opplegg for å ta opp saken «mulig ny konsesjon for reguleringen av 

Holden». 

Fikk en informasjon om «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 – Nasjonal 

gjennomgang og forslag til prioritering»  49/2013 skrevet av NVE og Miljødirektoratet. 

 
 Kontakt med Verran kommune om «Kultur og frivillighetsplaner», jfr. sak nr. 5 c/14 møte 

28.04.2014.  

Paul Harald følger opp dialog med Frank Christiansen. 

Økonomi – Status.  

Alle bilag er dokumentert, og økonomien er tilfredsstillende 

Eventuelt 

Styret forsøker å etablere et gjensidig samarbeid med Jon Oskar, Verran kommune, Malm Jeger 

og fisk, Ulvig Kiær. 

Skilt ved utsettingsplass monteres slik at det blir mer synlig. 

Vei fra telefon bod og innover skrapes og gruses. 

. 

Parkeringsbøter, renhold av WC og telefon bod 
Har fordelt ansvaret mellom oss i styret. 
Grete   uke26 – 28 
Bjørn Kalmar uke 29 – 31 
Torbjørn  uke 32 – 34 
Bente  uke 35 - 37 
Paul Harald  uke 38 - 40 

 


