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Styremøte 
Holden Hytteeierforening   

REFERAT 
Tid: Onsdag 22.11.2017 kl. 19.30 – 22.00 

Sted: Statens hus, Steinkjer 

Tilstede: Paul Harald Pedersen, Bente Johansen og Kjetil Landsem 

Forfall: Stig Harry Malmo, Bjørn Larsen og Vidar Almlid 

SAKLISTE 
Sak Tekst 

31/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 

32/17 Godkjenning av referat fra styremøte 06.09.17 
Referatet ble gjennomgått og følgende kommentarer vedr. oppfølging av vedtak 
framkom: 
- Sak 20/17 og 15/17 Værstasjon: Utsettes til senere møte 
 
Vedtak: 
Referat fra styremøte 06.09.17 godkjennes. 
 

33/17 
 

Godkjenning av referat fra møte med de Bruks- og beiteberettigede i Follafoss 
og Fergeli Allmenning 11.10.17 
 
Vedtak: 
Referat fra møte med Bruks- og beiteberettigede den11.10.17 godkjennes. 
Sekretær oversender referatet til de Bruks- og beiteberettigede for godkjenning.   
  

34/17 Utkast til avtale mellom de Bruks- og beiteberettigede i Follafoss og Fergeli 
allmenning og HHF 
  
Vedtak: 
Avtaleutkast oversendes Bruks- og beiteberettigede for godkjenning. 
Styremedlemmer i HHF med forfall i dagens møte gis mulighet for innspill innen 
kort frist. 
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35/17 Produksjon av plakaten «Hund i bånd – God dyrevelferd for alle» 
 
Vedtak: 
Produksjon av plakaten igangsettes når referat fra møtet er godkjent av de 
Bruks- og beiteberettigede.   
Kjetil Landsem gis ansvar for å bestille plakat for oppsetting innen 
sommersesongen 2018. 
 

36/17 Iverksettelse av frivillig ordning med festekontrakter for nausteiere 
 
Det ble vinteren 2017 utsendt festekontrakter til alle nausteiere med naust på 
HHFs eiendom.  Etter utsendingen fikk styret juridisk avklart at HHF ikke har 
anledning til å reinnføre festeavgift ved tvang, men det ble besluttet å legge til 
rette for at den enkelte nausteier som selv ønsker det skal tilbys en frivillig 
festeordning. 
 
Det er etter styrets oppfatning nødvendig å avklare om de som har signert 
fortsatt er interessert i en frivillig festeordning med HHF, noe som var uavklart 
på det tidspunktet avtalene be utsendt. 
  
Vedtak: 
Styreleder kontakter telefonisk alle som har signert festekontrakt for å avklare 
om frivillig festeordning ønskes.  Dersom festeordning ønskes signeres 
festeavtale av styrets leder.  Avtale returneres nausteier med kopi til kasserer. 
Faktura for 2017 utstedes av kasserer.  Festeavgift for 2018 innkreves sammen 
med medlemsavgift og evt forsikringspremie på ordinær måte. 
 

37/17 Nytt møte med NTE med fokus på etablering av samarbeidsavtale 
Det er behov for nytt møte med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og styret 
i HHF med fokus på etablering av en samarbeidsavtale, jfr. det tidligere møtet 
den 23. januar 2015.  
I tillegg er det viktig at hytteeierne ved «Hørdin» gjennom styret i HHF blir godt 
og grundig orientert om det rehabiliteringsarbeidet som skal gjøres ved 
Dammen.   
 
Vedtak: 
Styreleder kontakter NTE med sikte på å beramme et samarbeidsmøte i løpet av 
2017. 
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38/17 Videre forberedelse av ny medlemskontingent og forsikring 2018 
Det vises til sak 27/17.   
 
Vedtak: 

 Medlemsavgift mv for 2018 innkreves ved bompassering etter 1.mars 
2018.   

 Frist for å betale i bomløsningen settes til 1.juli 2018.  Etter dette vil 
faktura utsendes de som ikke har betalt. 

 Det planlegges å endre innkrevingsdato til 1.januar fra og med året 2019. 
 

39/17 Prinsipiell avklaring av forsikringsopplegget for rekkenaustene 
Styret drøftet aktuell problemstilling knyttet til at det er enkelte nausteiere som 
har seksjoner i rekkenaust, men som ikke er villige til å betale forsikringspremie.   
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

40/17 Oppsetting av plakaten «Stopp spredning av fiskearter» 
Oppsetting ved «Hørdin» av plakaten STOPP SPREDNINGEN AV FISKEARTER fra 
Fylkesmannen i Trøndelag – Avklaring.   
 
Vedtak: 
Informasjonsplakaten «Stopp spredning av fiskearter» fra Fylkesmannen i 
Trøndelag settes opp på infotavle og ved nedkjøring mellom naustene.  Oppsett 
avklares med nausteier i forkant. 
 

41/17 Økonomisk status 
Kasserer Bente Johansen la fram statusrapport pr dato.   
Dette viser et resultat pr dato på om lag kr. 46.000, noe styret anser 
tilfredsstillende. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

42/17 Eventuelt 
Vedtatt møteplan har fastlagt styremøte neste uke den 29.11.17.   
 
Vedtak: 
Møtet 29.11.17 omberammes til 12.12.17 kl. 18.00 (Merk tiden!) 
 

 

 

Kjetil Landsem 

Referent 


