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Styremøte  
Holden Hytteeierforening    

REFERAT  

Tid:  Mandag 26.08.2019 kl. 20.00-22.10  

Sted:  Inn-Tre, Steinkjer  

Tilstede:  
Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Bjørn Kristian Feragen, Bjørn 
Larsen, Even Strømhaug og Linn Kristine Sandseter 

Forfall:   

Referent:  Bjørn Larsen 

SAKLISTE  

Sak  Tekst  

42/19  Godkjenning av innkalling og sakliste  
  
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjent.  
  

43/19  Godkjenning av referat fra styremøte i HHF den 18. og den 25. juni 
2019 
  
Vedtak:  
Referat godkjent 
  

44/19  Begrenset høring – Rehabilitering av dam Holden – NTE Energi AS – 
Verran kommune, Trøndelag. NVEs referanse 201902791-5, Styret i 
HHF sin uttalelse til av 29. juni d.å. til NVE. – Status og orientering.   

 
Vedtak:   
Det ble orientert om status for saken og svarbrev ble gjennomgått. 

45/19  Forslag til «Utenomhusplan for dam Holden» oversendt fra NTE 
Energi AS til HHF - Uttalelse/ innspill fra styret i HHF  

 
Vedtak:  
Styret bemerker særdeles kort svarfrist. PHP orienterte grundig om hva 
HHF hadde kommet med innspill med i denne saken.  
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   46/19 Møte mellom NTE Energi AS og styret i HHF mandag 2. september 
d.å. – Avklaring av hvem som deltar fra Styret i HHF  
 
Vedtak:  
HHF stiller med 4 representanter på møtet. 
 
 

47/19  Iverksetting av tiltaket «opprensk og rehabilitering av storgrøft 
ovenfor de øvre rekkenaustene» våren 2020 – Status av avtale.   

 
Vedtak:  
Saken tas til orientering. PHP har hatt samtale med RB og avtalen står 
også i 2020 
  

48/19  Friluftsområdekartlegging i Verran kommune – Tilbakemelding fra 
Verran kommune på høringsinnspillet fra styret i HHF.   
 

Vedtak:  

HHF har kommet med innspill i saken og HHF har fått sine innspill inn i 
utkastet til Friluftsområdekartleggingen  

49/19  Oppsetting av bru over Pissbekken – opprettelse av arbeidsgruppe – 
status. 

 
Vedtak:  
Saken tas til orientering og følges opp videre. Styret må antagelig prøve å 
skaffe tilveie en arbeidsgruppe.  
  

50/19  Utvikling og oppsetting av rampe med oversiktskart over Holden 
med omkringliggende områder – igangsetting av prosjektet – status.   

 
Vedtak:  
BKF har sett på saken og orienterte om dette. Ting som må avklares er 
bl.a. plassering, hvem kan produsere mm. BKF lager en skisse til neste 
styremøte. Styret vil ta en befaring i området. 
 
 

51/19 Skilting ved parkeringsområdet ved Dammen – Vurdering av om det 
er behov for justering/ supplering av skiltingen. 
 
Vedtak:  
Styret tar en befaring. Dato 03.09.19 
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    52/19 Sommerfesten 3. august 2019 ved Røde Korshytta (Ferieheimen) – 
Orientering  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering, men det bemerkes at arrangementet var 
særdeles vellykket og det ble også et lite overskudd økonomisk. En stor 
takk til arrangementskomitéen.  
Styret vil se på mer aktiv bruk av sosiale medier i forhold til slike 
arrangement. 
  

53/19 Søknad om tilskudd til «oppkjøring av skiløyper – områdene i og ved 
Holden i 2019» - Status.    
 
Vedtak: 
HHF har ikke fått tildelt midler i år, men det er mulig å klage på vedtaket. 
Styret har enda ikke fått vedtaket på avslaget. 

54/19 Økonomi – Status. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

55/19 Eventuelt 
 
Møtedatoer. 
 

Befaringsdato: 03.09.19 kl.1800 
 
Styremøter:  
14.10.19 kl 1800,   
11.11.19 kl 1800,  
05.12.19 kl 1800 

 


