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Styremøte  
Holden Hytteeierforening    

REFERAT  

Tid:  0nsdag 19.02.2020 kl. 18.00-21.00. 

Sted:  NTE, Steinkjer  

Tilstede:  
Paul Harald Pedersen, Bjørn Kristian Feragen og Bjørn Larsen, Even 
Strømhaug, Linn Kristine Sandseter, Jens Heimdal, John Ole Dolmseth 

Forfall:  Bente Johansen, 

Referent:  Bjørn Larsen  

SAKLISTE  

Sak  Tekst  

9/20  Godkjenning av innkalling og sakliste  
  
Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjent.  
Vararepresentant J.O.Dolmseth trer inn som vararepresentant for Bente 
Johansen og får full uttalerett og stemmerett på dagens saker.   

10/20  Godkjenning av referat fra styremøte i HHF den 15. januar 2020.  

Vedtak:  
Referatet ble godkjent. 

11/20  Uttalelse til høring av lokal forskrift og kommunale retningslinjer 

for motorferdsel i nye Steinkjer kommune.  
Vedtak:  

a) Sak om forskrift for motorisert ferdsel på vassdrag i Steinkjer 
kommune. 

- Når det gjelder Holden er styret enig i at antall hestekrefter 
opprettholdes. 

- Styret er også enig i at vannskisport ikke skal være lovlig slik som 
det stod i Verran sine forskrifter.  

b) Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og på islagt 
vann. 

- Vedhogst – styret går inn for 8 dager i stedet for 3 dager bl. a. pga, 
vær og føreforhold.   

- Legger inn langvarig i tillegg til varig funksjonshemmet (7.2) 
- 7.3, - viser til innspillene fra hytteeierne og styret henviser til 

innspillene. Styret poengterer at det bør skjerpes inn med kontroller 
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-  og samtidig må det informeres godt om hva som gjelder av regler 
og forskrifter både til hytteeiere og løyvekjørere. 

 

Styremedlem John Ole Dolmseth foreslo at følgende i HHF sitt 
høringssvar burde strykes: «…, dvs. legge til rette for å begrense motorferdsel 

i utmark til et minimum, ivareta natur og fremme trivsel. Det vises i denne 

forbindelse også til, som tidligere angitt, at Holden med omkringliggende 

områder er kartlagt til å være svært viktige friluftslivsområder. De mener 

dessuten at transport av tyngre varer til hytta også bør kunne utføres via bruk av 

båt i løpet av våren, sommeren og høsten. Dette fordi de aller fleste hyttene ligger 

i nærheten av vannet Holden. Den enkelte hytteeiers transportbehov for bagasje 

og utstyr til egen hytte bør i hovedsak skje gjennom leiekjøringsordning.» 

 

J.O.D. ville at hans uenighet rundt dette protokollføres. 
 
HHF sin uttalelse i forbindelse med høring om retningslinjer for motorferdsel 

http://holdenhf.no/uncategorized/uttalelse-fra-holden-hytteeierforening-angaende-
forslag-til-kommunale-retningslinjer-for-behandling-av-soknader-om-motorferdsel-i-
nye-steinkjer-kommune/  
 
Bortsett fra J.O.D sin protokolltilførsel ble styrets uttalelse enstemmig vedtatt  

12/20  Referat fra møte mellom styret i Holden Hytteeierforening og NTE 

den 28. januar 2020.      
Vedtak:  

Referatet ble godkjent 

 

   13/20     Annonsering på HHF sin hjemmeside + plakatoppsett ved 

inngangen til parkeringsplassen – Henvendelse fra Byggern i 

Malm.  

Vedtak: PHP får fullmakt fra styret til å forhandle pris for annonse på 
hjemmesiden 

 

  

14/20   

 Utkjøringsbommen har vært ute av drift – Status nå..  
 

Vedtak: 
Det ble vist til samtale med KHÅ som tok på seg oppgaven med å få i 
gang bommen igjen. Han får stor skryt av styret for jobben han har gjort 
bl.a. i forbindelse med bommen. Bommen fungerer som den skal igjen nå. 

http://holdenhf.no/uncategorized/uttalelse-fra-holden-hytteeierforening-angaende-forslag-til-kommunale-retningslinjer-for-behandling-av-soknader-om-motorferdsel-i-nye-steinkjer-kommune/
http://holdenhf.no/uncategorized/uttalelse-fra-holden-hytteeierforening-angaende-forslag-til-kommunale-retningslinjer-for-behandling-av-soknader-om-motorferdsel-i-nye-steinkjer-kommune/
http://holdenhf.no/uncategorized/uttalelse-fra-holden-hytteeierforening-angaende-forslag-til-kommunale-retningslinjer-for-behandling-av-soknader-om-motorferdsel-i-nye-steinkjer-kommune/
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15/20 Eventuelt.   

 

 

 


