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Styremøte 
Holden Hytteeierforening   

REFERAT 
Tid: Mandag 07.05.2018 kl. 19.00-21.45 

Sted: Inn-Tre, Steinkjer 

Tilstede: Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Even Strømhaug og Kjetil Landsem 

Forfall: Stig Harry Malmo og Bjørn Larsen 

Referent: Kjetil Landsem 

SAKLISTE 

Sak Tekst 
24/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 
 

25/18 Møte med Verran kommune vedr. renovasjonsordningen 
Styreleder orienterte om møtet med Verran kommune.  Representanter for 
styret gjennomførte møte den 24. april med Verran kommune v/Ordfører og 
Rådmann vedr. den innførte renovasjonsordningen for hytteeierne ved Hørdin 
fra 2017.  Det skal gjennomføres en evaluering av ordningen, og HHF framholdt 
behov for justering av ordningen.  Det vises i denne sammenheng til eget brev 
som oppsummerer innholdet i møtet og HHFs standpunkter i saken.  HHF 
foreslår en endring til en forsøksordning som beskrevet i brevet.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

26/18 Møte med de rodeansvarlige for rekkenaustene 
Styret vedtok i sak 19/18 å invitere rodeansvarlige til møte 30.05.18 kl. 18 for å 
avklare sommerens arbeider i naustområdet. 
 
Vedtak: 
Det mangler rodeansvarlige i rekke D og G. Styreleder tar initiativ til å få på plass 
disse. 
Det tas sikte på å gjennomføre møtet i rekkenaustområdet med befaring. 
 

http://217.168.95.230/eInnsyn-verr/registryentry/Case?caseId=18108
http://217.168.95.230/eInnsyn-verr/registryentry/Case?caseId=18108
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27/18 Oppfølging av renoveringsarbeidet ved dammen og samarbeid med NTE 
Åpent medlemsmøte er planlagt 6.juni om den planlagte rehabiliteringen i regi 
av NTE av Dammen ved Hørdin.  Det er behov for å flytte møtet grunnet mulig 
representasjon fra styret. 
    
Vedtak: 
Medlemsmøte omberammes til onsdag 13.06.18 kl. 19-21. 
Kjetil sjekker ut omberamming av møtelokalet. 
Paul Harald lager invitasjon til medlemsmøte.  Kunngjøres ved oppslag, epost og 
på nettsidene www.holdenhf.no.   
 
 

28/18 Parkeringsordningen ved dammen 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte 
 
 

29/18 Oppsetting av plan for tiltak 2018.   
Styret drøftet ulike tiltak for tilrettelegging for allmennheten ved Dammen, samt 
Holdeområdet for øvrig. 
Det er også i år behov for generell ryddedugnad ved Dammen. 
 
Vedtak: 
Dugnad planlegges til tirsdag 7.august. 
Saken tas videre til orientering og følges opp i neste møte. 
 
 

30/18 Økonomisk status 
Kasserer Bente Johansen orienterte om status pr dato.   
Det mangler fortsatt innbetaling av ca. kr. 50.000 i medlemsavgift, parkerings-
kort og forsikring. 
Kasserer vil iverksette purringer fra dato 10.juni. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

31/18 Oppsetting av møtedatoer for møter i styret i HHF for sommerperioden 
 
Vedtak: 
Følgende datoer fastsettes som møtedatoer sommeren 2018: 

13.juni (+ medlemsmøte), Malm 
22.august, Steinkjer 
 
 

http://www.holdenhf.no/
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32/18 Eventuelt 
 
SAK 32-1 
Innkommet epost fra Kjell G. Målø.   
Henvendelsen ble drøftet av styret, og det vil bli utarbeidet svar på 
henvendelsen. 
  

Vedtak: 
Det utarbeides svar på henvendelsen med grunnlag i styrets diskusjon 
som oversendes Kjell G. Målø. 

 
SAK 32-2 
Innkommet notat fra Sven Widegren vedr. Regnskap og økonomi HHF 2017.  
Henvendelsen ble drøftet av styret, og det vil bli utarbeidet svar på 
henvendelsen. 
  

Vedtak: 
Det utarbeides svar på notatet med grunnlag i styrets diskusjon som 
oversendes Sven Widegren.  

 

 


