
Styremøte i HHF mandag 5. desember kl. 19.30 i Statens Hus. 

Til stede Paul Harald Pedersen,Bente Johansen, Arve Lindstrøm, Kjetil Landsem, Torbjørn Kilås 

Grethe Ramberg hadde meldt forfall 

 

Sakliste: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

2. Godkjent referat fra styremøte HHF den 23. august 2016. 

3. Etablering av bom ved Dammen. Status og videre oppfølging av nødvendig arbeid. 

4. Informasjonsskriv fra Steinkjer kommune om innføring av renovasjon for fritidsboliger 

(hytter) i Verran kommune fra 2017. Hva gjør HHF videre i denne saken? Følgende 

returpunkter for avfallet går fram av utsendt informasjon til hytteeierne ved Holden: 

Verrastranda, Follafoss, Malm og Sprova, jfr. vedlagte skriv. 

5. Forslag til nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - Høring med frist 5. 

desember d.å. 

6. Festeavgift for naustene ved Dammen - Festeavgiftsformaular. 

7. Status parkering og parkeringsbøter. 

8. Henvendelsen fra HHF til Telenor angående forbedring av mobildekning og nettdekning 

(nettutbyging) for hytteeierne ved «Hørdin». 

9. Dialogmøte med de beiteberettigete ved Hørdin. 

10. Varsel fra NTE om endret reguleringsmønster på Holden i forbindelse med damrehabilitering. 

Orienteringsskriv fra NTE.  Behov for møte med NTE? 

11. Status økonomi. 

12. Eventuelt. 

 

Sak 1 Godkjent 

Sak 2 Godkjent 

Sak 3 

Status veibom på Holden. 

Dugnad på test av sløyfer i samarbeid med Maskingrossisten. Tirsdag 6. desember var satt av til 

dugnad, men det passet ikke for leverandør. Paul Harald, avklarer med leverandør for å få dato for 

korrigering og test av sløyfer.  

Resultat etter dugnad Ei sløyfe ble skiftet ut. Bom anlegget ble testet og godkjent. 

Utlevering av kort   Klargjøring av kort utføres på styremøte i løpet av januar, og at utlevering er 

utført i løpet av medio februar og at bommen forventes i drift satt 1 mars 2017 

Satser på utlevering i Malm, Follafoss, Steinkjer 

Skilting Godkjente skilt bestilles og monteres før  idriftsetting 

Kamera 

Forslag fra Magnar er diverse utstyr for kr 2500 i tillegg til 2 kamera. Magnar får fullmakt til å jobbe 

videre med denne løsning. 

Bruk av kamera må meldes inn til datatilsynet (melding) 

Sak 4 



Renovasjon 

HHF har tidligere hatt en uttalelse i februar 2016 om dette (Ligger på nettsiden). 

Uttalelse fra HHF er innlevert til kommunen. 

Sak 5 Motorferdsel i utmark 

Ny frist for høring er torsdag 7. desember 2016  

Uttalelse er innlevert til kommunen 

 

Sak 6 Festeavgift 

Re innføring av festeavgift 

Det er sjekket med advokat for å kvalitetssikre en kontrakt for festeavgift. 

Paul Harald renskriver kontrakt og fyller inn nødvendig info. 

Kjetil lager er base med nødvendig info (navn, adresse, naust) som benyttes til utsending. 

Leveres ut sammen med bombrikker 

 

Sak 7 Parkering 

Ikke noen utestående krav. 

 

Sak 8 Mobil 

utsettes til neste møte 

Sak 9 Møte med beiteberettige 

Møtedato vil bli avtalt i løpet av januar 

 

Sak 10  Kjøring av vassdrag 

Styret vil følge opp dette mot NTE. Ny status på neste møte 

Sak 11 Økonomi 

Det er god økonomi 

Sak 12 Godtgjøring for kjøring til styremøte 

Forslag om kjøregodtgjørelse ble avslått, på både styremøte, og på dugnader på Hørdin. 

Ønskelig at styremøtene også blir avholdt på Malm. Lokale og kostnader må vurderes. 

 

Neste styremøte er et arbeidsmøte. 

Tid: onsdag 18. januar 2017 kl 1800  

Sted: Statens hus – (arbeidsmøte som krever god plass). 

 


