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Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Tirsdag 17. juni kl. 19.00-20.30 

Sted:   Lønnum Bygg 

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

Forfall:    

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak   Tekst   

47/20   Godkjenning av innkalling og sakliste   
Godkjent. 

41/20   Betongdekke 
HHF har forespurt NTE om å bidra med gravemaskin, eventuelt betong for å gjøre 
utkjøring av båter enklere. NTE foreslår at HHF får et økonomisk bidrag for å 
avhjelpe midlertidige ulemper som den lave vannstand medfører. Lill Marit gir 
tilbakemelding til NTE at dette aksepteres. HHF kontakter aktuelle entreprenører 
for å få utført et arbeid med å lage en adkomst som gjør det lettere å kjøre ut 
båter ved lav vannstand. NTE ønsker at en eventuelt permanent støyp for 
båtutsett blir plassert mellom dam og naustrekke, utenfor bom, tilgjengelig for 
alle. 

48/20 Orientering fra kasserer 
Kasserer orienterte om status på økonomi. 
Det mangler fortsatt en del innbetalinger for nedbetaling av bommen og 
medlemsavgifter, avventer ut måneden (juni) før det purres opp. 

44/20 Steinkjer Kommune, gjennomgang av plan som sendes kommunen for godkjenning. 
Flytebrygge og planering av område ved wc.  
Venter på svar fra kommunen. 

45/20   Flytting av wc ved evt utbedring av parkeringsareal. 
Område for benker bålplass: grunneier er informert, starter med benker/bord,  
John Ole og Bjørn Håkon tar ansvar som dugnadsledere 
Område for utvidet parkering, ryddes til høsten, noe ved kan brukes til bålplass. 
Tilbud om myrmasse fra NTE som fyllmasser, avslås. 

46/20 
 

Turmål ved Holden. Orientering om hvor langt vi har kommet i denne prosessen. 

APP løsning eller bøker i kasse, sjekk om det kan søkes om tilskudd til APP løsning. 
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49/20 Bom, orientering om status jordfeil 

Det er problemer med at bom står åpen, antageligvis på grunn av jordfeil som 

legger ut sikring. Det forsøkes med utskifting av elektriske komponenter for å se om 
problemet kommer bort. 

50/20 Sommertreff 2020 

Annonseres på hjemmesiden og Facebook gruppa, i tillegg til å henge opp lapper 
ved Holden, butikken i Follafoss og butikken i Malm. 

Lage en oversikt/huskeliste digitalt til komite, skal finnes en bok med 
oppsummering fra tidligere sommertreff. 

Sende en påminnelse til komiteen. 

 

51/20 Innkomne FB innlegg/skriv/e-post 

Historielaget i Verran skal ha en tur til Holden 18.juli kl.12:00, de ønsker at en 
representant fra styret i HHF kan fortelle litt om HHF sin historie. Paul Harald 
spørres om å guide historielaget. 

 

52/20 Eventuelt 

Det er kommet flere tilbakemeldinger på at det er mye «søppel» i fjæra, spesielt nå 
som vannstand er lav. Styret oppfordrer alle medlemmer til å plukke søppel og ta 
vare på sine eiendeler i fjæra. I tillegg blir det dugnad for å rydde området torsdag 
25.juni kl.19:00, Linn legger ut på Facebook gruppe. 

 

 

   


