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Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Onsdag 06. mai kl. 17.00-19.30 

Sted:   Holden 

Tilstede:   
Lill Marit Sandseter, Bjørn Håkon Bratreit, John Ole Dolmseth, Linn Kristine Sandseter, 
Tone Malmo Lønnum og Bjørn Kristian Feragen. Svein Lunde deltok på befaring. 

Forfall:    

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak   Tekst   

31/20   Godkjenning av innkalling og sakliste   
Godkjent. 

32/20   Befaring av HHF`s område 
Styret gikk en runde for å se på uteområder, naust, utedo, telefonbod, 
webkamera, bom, mm.  
Det er behov for vedlikehold på både telefonbod og utedo. Taktekking er dårlig, og 
det er skjevheter som må rettes opp. Det er strømkabler ved telefonbod som 
trenger tildekking av løsmasser. Vasking/renhold av utedo ble diskutert. Vurdere å 
legge ut informasjon om bruk av utedo på hjemmesiden. Det er ønskelig å merke 
naustet til HHF for å se hvor dette er, BK lager et skilt. Styret i HHF vurderer det 
slik at en ny informasjonstavle med kart bør plasseres innenfor bom slik at den 
står plassert på område som HHF eier. Det samme gjelder ved en eventuell 
oppsetting av benker, bålplass og lignende trivselstiltak. 

33/20 Orientering fra kasserer 
Kasserer orienterte om status på økonomi. Det mangler en god del innbetalinger 
av medlemskontingenter. Det ble diskutert alternative måter for innbetaling av 
årskontingent, forsikring mm. Det legges ut en oppfordring om betaling av 
kontingenter på hjemmesiden til HHF. 
Oppfølging av tilleggsbetaling i fht årsmøtevedtak: utbetaling av bom. Man 
forsøker med en oppfordring om innbetaling av kr 975,- pr medlemshytte for 
nedbetaling av lån på bom jfr. Årsmøtevedtak innen 15.juni, legges ut på 
hjemmesiden. Det koster litt å sende ut faktura og det er en del jobb med dette, 
man håper å unngå det i stor grad. 
Styret mener verdi på eiendommen til HHF og naust bør inn i regnskap. Det finnes 
en verdivurdering på eiendommen fra 2016. 
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34/20 Befaring av område som har behov for grøfting. 
Lill Marit har vært i kontakt med Rune Bjørnes AS, som ble forespurt om graving av grøft 
tidligere. Det er gitt beskjed til entreprenør om at foreningen ikke har økonomi pr dags 
dato til å gjennomføre dette med opprinnelig plan. Det vurderes om noe kan gjøres på 
dugnad, eventuelt deler av tiltaket kan gjøres av lokale entreprenører. 

35/20 Orientering om betong brygge.  
Søknad om utbedring /oppstart av rehabilitering av bryggen. Samtale med Steinkjer 
Kommune om denne saken. Bryggen var satt opp av Juhl Brattsti, og aktivt i bruk for 
frakt av varer og folk på 1950/60talllet. Bryggen vil blant annet lette frakt av 
bevegelseshemmede. 
Det er ikke levert søknad til grunneier og kommune om rehabilitering av bryggen. Styret 
mener det blir for kort tid til å gjennomføre nødvendig prosess med innhenting av 
tillatelser for å kunne nyttiggjøre eventuelle betongrester fra arbeidet ved dammen. Det 
ser også ut til at rester av bryggen/området er berørt i forbindelse med arbeider med 
demning. Styret velger å ikke arbeide mer med denne saken, men å se på tiltak på egen 
eiendom. 

36/20   10 på topp Holden 2020 
Det foreslås å lage en «lokal» ti på topp konkurranse på Holden. Oppfordre 
medlemmer til å foreslå turmål rundt Holden. Trenger ikke å være ti turmål. Ønsker 
turmål som passer de fleste, og som bidrar til mosjon, friluftsliv og trivsel for 
medlemmer. Det undersøkes om det kan benyttes en APP løsning i stedet for bøker. 

Det undersøkes om noen firmaer kan sponse premier, premieutdeling kan være en 
del av sommerfesten ved Holdentangen. Kan være utfordringer knyttet til mindre 
besøk ved Holden i 2020 på grunn av den lave vannstanden, men det arbeides 
videre med forslaget uansett om det blir gjennomførbart i år eller om man bør 
vente til neste år. Linn har ansvar for oppfølging av denne saken. 

37/20 Tilskuddsordninger til trivselstiltak 

Tone har levert en søknad til SMN. Det undersøkes om det er flere muligheter for å 
søke om tilskudd, på blant annet tilskuddsportalen. 

38/20 Innkomne skriv/ epost 

Ulvig-Kiær -Pissbekken og skitrase. Oversendt svar med tidligere løype/skitrase og 
kart over plassering av bru ved Pissbekken. 

39/20 Eventuelt 

Styret bør følge opp avtale om brøyting og diverse vedlikehold på parkering og 
uteområder. 

Det er ønskelig å se på muligheter for utkjøring av båter ved lav vannstand. Tema til 

oppfølgingsmøte med NTE. 

Styret diskuterte muligheter for å gjøre tiltak med tanke på lettere ombordstigning i 
båter for personer som ikke er så «lett på tå», samt ved lasting av f.eks materialer 
opp i båter. Det blir en slags kanal ved utløp av bekk nedenfor parkeringsplass hvor 
mange kjører båtene ut i fjæra. Denne kanalen kan kanskje forbedres for å brukes 
til dette formålet. 

 

   


