
Styremøte i HHF Torsdag 15.10.2015  
Statens hus kl 20.00 

 
Til stede: Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Grete Ramberg, Arve Lindstrøm, Torbjørn Kilås 
Bjørn Kalmar Aasland hadde meldt forfall. 
 
Sakliste:  
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.  
 Godkjent 

2. Godkjent referat fra styremøte HHF den 1. august 2015.   
Godkjent  

3. Status rekkenaust   
Etter forrige styremøte har styret gjort følgende: 

a. Sendt mail til alle rhodeledere med forespørsel om status på sine rekker. Tilbakemeldingen 
fra de fleste er at de jobber med saken, men at det er vanskelig å kjøre gjennom prosesser 
med vedlikehold pga ulike ambisjoner og ulik interesse blant nausteierne.  

b. Alle rodeledere ble invitert til Holden (pr mail) med 2 alternative lørdager i august (15. og 22 
august) til å møte representant fra styret og gjøre en befaring på de respektive rekkene. De 
ble samtidig invitert til å få en orientering om hvordan det er jobbet på rekken innerst ved 
«sætran» der det nå er satt opp nye naust på dugnad. 

c. 3 naustrekker var representert på disse 2 lørdagene og det ble gjennomført befaring med 
dem. De hadde en plan for en enklere oppgradering.  

d. Det er foreløpig ukjent hva som er konkret gjennomført av oppgraderinger i forhold til sikring 
av fundament og tak. 

 
Spørsmålet som styret må ta stilling til videre er hvilken rolle vi skal ha/ta videre for å få 
gjennomført mer konkrete ting på naustrekkene. Noen av rekkene er delvis i svært dårlig 
forfatning og det ser stygt ut. Det er noen enkelteiere som har gjort noe på sine egne naust, 
men det blir lite enhetlig utseendemessig da andre naust igjen er urørt.  Andre rekker er noe 
bedre.  
 
En del av rekkene burde muligens vært revet. Erfaringen er at dette går fint med en engasjert 
Rodeleder som har tid og gjennomføringskraft til å lede prosjektet.  
 

4. Parkering  
a. Status  

Ekstra info på hjemmesiden, pluss mail til kjente adresser 16. sept.  
b. Erfaringer  
c. Innskjerping når det ikke er gyldig bevis til venstre i vinduet  

innkomne henvendelser vedrørende parkeringsbøter besvares.   
5. Festekontrakter for naustplassene  

Utsettes til neste styremøte.  
6. sommerfesten 

 
a. dato for neste år  6. august 2016 
b. valg av komiteen  Valgkomiteen varsles 

7. Status for en samarbeidsavtale med NTE  
Godkjent referat med HHF og NTE sin presentasjon er lagt ut på HHF hjemmeside. 



8. Samarbeidsavtale med Jon Oskar Bratsti  
Det er konkretisert et samarbeid mellom HHF og Jon Oskar om et samarbeid til årlige løpende 
oppdrag som HHF mener er nødvendig å utføre ved Hørdin – Holden. 

9. Årsmøte 
a. Dato søndag 06.03.2016 kl 1700 
b. Sted Rødekorshuset på Malm 
c. Varsle valgkomiteen  ps husk sommerfesten 

10. Status økonomi. 
 God økonomi 

11. Eventuelt. 
a. Parkering båthengere ved Holden Det har kommet inn forslag om at det bør være 

avgiftsparkering for båthenger/tilhenger. Styret har drøftet forslaget, og vil ta opp 
dette i neste styremøte. (utfordring er å finne en god metode for å feste bevis/oblat) 

b. Neste møte  torsdag 19. november kl. 19.30 sted: Statenshus.  
c. Møte med rodeansvarlige er utsatt til 2016 
d. Parkeringskonvolutter Nye bestilles hos Design Trykk på Steinkjer 
e. Møte med Verran Kommune 1. halvdel av januar 2016   
f. HHF har rekkenaust på Hørdin. Dette blir eget tema på neste møte i november. 

 


