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Styremøte 
Holden Hytteeierforening   

REFERAT 
Tid: Onsdag 23.01.2019 kl. 19.00-21.00 

Sted: Inn-Tre, Steinkjer 

Tilstede: 
Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Stig H. Malmo, Bjørn Larsen og Kjetil 
Landsem 

Forfall: Even Strømhaug 

Referent: Kjetil Landsem 

SAKLISTE 

Sak Tekst 
1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjent. 
 

2/19 Nytt møte med NTE angående den planlagte rehabiliteringen i regi av NTE av 
Dammen ved Hørdin – Planlegging av møtet.  
 
Det vises til sak 48/18 hvor styret tar initiativ til nytt dialogmøte med 
prosjektledelsen på nyåret. 
 
Vedtak: 
Dialogmøte med NTE og rehabiliteringsprosjektet søkes avviklet 5.februar 2019 
kl. 14.30. 
 

3/19 Renovasjonsordningen for hytteeierne ved Hørdin 
Det vises til sak 49/19.  Styret har gjennomført møter og vært i tett dialog med 
Verran kommune v/ordfører og rådmann om renovasjonsordningen for 
hytteeierne i kommunen.  Styret i HHF har sendt innspill til 
kommunen/renovasjonsetaten med evaluering av ordningen og forslag til 
justeringer og forslag til forsøksordning, heri sterke innsigelser i forhold til 
kommunens saksbehandling, samt at saksframlegget har store mangler i forhold 
til å opplyse saken i hele dens bredde, jfr fvl § 17. 
Saken er behandlet i Kommunestyret i Verran kommune, uten at HHFs 
innsigelser er tillagt vekt.  Følgende vedtak ble fattet av kommunestyret i sak 
62/18: 
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Enstemmig vedtak i kommunestyret: 
1. Evaluering av renovasjon for hytter og fritidsboliger for Verran tas til 

orientering. 
2. Det foretas ingen endringer i dagens ordning for hytterenovasjon i Verran. 
3. Det etableres ikke separate returpunkt for hytterenovasjon, før prøveordning 

som allerede er i gang er gjennomført og evaluert etter 1 driftsår. 
4. For å redusere administrasjonskostnadene avvikles ordning med separat 

regnskap for hytterenovasjon i Verran ved utgangen av 2019. 
5. Forespørsel fra Holden hytteeierforeninger om eget punkt og full kildesortering 

imøtekommes ikke nå, men prøveordning som forespurt, vurderes etter at NTE 
er ferdig med det arbeidet som skal gjøres ved demningen på Holderen, og 
prøveordning etablert på Henningfjellet er evaluert 

 
Vedtak: 
Styret i HHF tar kommunestyrets vedtak til etterretning. 
 

4/19 Opprensk og rehabilitering av storgrøft ovenfor de øvre rekkenaustene  
 
Det vises også til sak 50/18.  Det er gjennomført befaring med to tilbydere som i 
ettertid har levert pristilbud.  Flere entreprenører var invitert men ønsket ikke å 
delta.  Styret vurderer at to tilbud er tilfredsstillende og vil fremme saken for 
ordinært årsmøte i 2019 for endelig beslutning.   
 
Vedtak: 
Styret innstiller overfor Årsmøtet at det inngås kontrakt med Rune Bjørnes AS 
om gjennomføring av opprenskning og rehabilitering av storgrøft overfor 
rekkenaustene våren 2019.   
 

5/19 Leiekjøring ved Holden vinteren 2019 – Henvendelse til John Oskar Brattsti. 
 
Det er gjennomført dialog med John Oskar Brattsti med sikte på å etablere 
transporttilbud for hytteeiere for vintersesongen 2019.  Det vil ligge klare 
begrensninger i tilbudet som eksempelvis forhåndsavtale i god tid samt at 
transport vil kun skje på ordinære virkedager.  Detaljer og vilkår vil avklares 
nærmere dersom Brattsti innvilges transportløyve av kommunen. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

6/19 Friluftsområdekartlegging i Verran kommune – Status i saken.  
 
Kommunen gjennomførte møte med ulike interessenter den 3.oktober 2018 til 
møte for å kartlegge friluftsområdene i Verran.  Dette på bakgrunn av at 
Miljødirektoratet har bestilt en slik kartlegging.   
Representanter fra styret deltok i møtet og fremmet HHFs synspunkter i saken.  
Saken skulle komme på offentlig høring før jul, men har så langt ikke kommet.   
HHF har allikevel framskaffet foreløpige saksdokumenter, og styret drøftet 
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saken med denne informasjonen som grunnlag.  Styret vurderer at saken må 
følges opp videre, og har tatt initiativ til nærmere dialog med saksbehandler før 
saken legges ut på høring.  Møtet er berammet til 25.01.19. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

7/19 Søknad for 2019 om tilskudd til «oppkjøring av skiløyper – områdene i og ved 
Holden i 2019» – Utarbeidelse av søknad.   
Styret i HHF søkte 24.08.18 Verran kommune om tilskudd til oppkjøring av 
skiløyper i 2018.  HHF ble i 2018 innvilget kr. 5.682,- i tilskudd.  
Sannsynlig frist for søknad i 2019 er 30.03.19 
 
Vedtak: 
Det utarbeides søknad som sendes Verran kommune innen fristen. 
 

8/19 Søknad av 30. september f.å. fra styret i HHF om tilskudd til «produksjon av 
oversiktskart over Holdenområdet med omkringliggende områder - Plassering 
ved Dammen, inngangen til området»  – Status i saken 
 
Styret i HHF søkte 30.09.18 om tilskudd til produksjon av oversiktskart over 
Holdenområdet.  Det er fortsatt ikke mottatt svar på søknaden, men styret er 
kjent med at det er satt av en kommunal pott for å utarbeide kartmateriale for 
turområder i hele kommunen, men signaler tyder på at HHF ikke vil bli 
tilgodesett i denne omgang. 
 
Det er videre avklart at det også finnes fylkeskommunale midler som kan passe 
dette formålet med søknadsfrist 1.februar 2019.  Styret ønsker derfor at det 
søkes finansiering av prosjektet til Trøndelag fylkeskommune. 
 
Vedtak: 
Søknad om tilskudd til produksjon av turkart sendes Trøndelag fylkeskommune 
innen angitte frist. 
 

9/19 Forberedelse av søknader til prosjektene «Merking av turmål ved og omkring 
Holden» og «5 - 7 turmål (5 -7 toppturer) ved og omkring Holden i 2019» -  
Status i arbeidet.   
 
HHF har vært i kontakt med Trøndelag fylkeskommune og drøftet prosjektene. 
Styret drøftet arbeidet videre med søknader til prosjektene.  Dette kan deles i to 
prosjekter: 

1. «Merking av turmål ved og omkring Holden»  
Til dette må søkes «spillemidler» på ordinær måte. 

2. «Turmål ved og omkring Holden».   
Søkes Trøndelag fylkeskommune, søknadsfrist høsten 2019.   
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Vedtak: 
Styret utarbeider søknad til Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til 
«turmålprosjekt» (prosjekt 2). 

 

10/19 Økonomisk status 
Kasserer Bente Johansen gjennomgikk utkast til regnskap for 2018.  Regnskapet 
ble gjennomgått, og styret besluttet å oversende regnskapet til revisjon. 
 
‘Årsmøtet 2018 fremmet ønske om at det framlegges budsjett til behandling i 
Årsmøtet og at styret videre bør ta initiativ til at dette vedtektsfestes. 
Det utarbeides utkast til budsjett for 2019 som legges fram for Årsmøtet.  Videre 
fremmes vedtektsendring for Årsmøtet slik protokollen fra forrige Årsmøte 
viser. 
 
Det er nå ferdig innlagt kontingent, forsikringspremie mv til betaling ved 
bommen ved Hørdin.  Forfall 01.03.19. 
 
Vedtak: 
Saken tas til etterretning. 
 
 

11/19 Eventuelt 
Ingen saker meldt. 
 

 

 


