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  Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Tirsdag 26.januar kl.19.00-21.00 

Sted:   Lønnum Bygg 

Til stede:   
Lill Marit Sandseter, John Ole Dolmseth, Linn Kristine Sandseter, Tone Malmo Lønnum og 
Bjørn Kristian Feragen. 

Forfall:   Bjørn Håkon Bratreit 

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak Tekst 

 Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Gjennomgang av forrige referat. 
Godkjent. 

4/21 Planlegging av Årsmøte 2021 (forts. fra forrige møte) 

• Utkast til årsmelding er sendt ut til styremedlemmer. Legger til noe etter dagens 
møte, BK sender ut nytt utkast.  

• Regnskap ble gjennomgått av TM, ryddig oppsett. Styret ønsker at det tas med 
flere detaljer på konto sosiale aktiviteter. Styret ønsker å undersøke om verdien 
på eiendommen til HHF burde vært med i balansen. 

• Budsjett 2021. KHA har redegjort for status på utbedringer av bomanlegg i fjor. 
Vet ikke om noe spesielle vedlikeholdsbehov i år, utover faste utgifter. Kan være 
greit å budsjettere med en liten pott til uforutsett vedlikehold/reparasjon av 
bomanlegg og generelt elektriske anlegg. 

• Valg/valgnemnd. Tone, Linn og Bjørn K er på valg. Styret diskuterte om antall 
styremedlemmer og valgnemnds medlemmer er riktig i forhold til vedtekter.  LM 
tar kontakt med valgkomite og orienterer om hvem som er på valg. 

• Styret diskuterte litt rundt forslag til endring av vedtekter, noen forhold som 
betaling av medlemskap etc. vurderes til neste styremøte. 

• Dato, annonsering, lokaler. Styret mener at det er for tidlig å gjennomføre 
årsmøte i januar/februar i henhold til vedtekter, på grunn av situasjonen rundt 
den pågående pandemien. Foreløpig forslag for gjennomføring av årsmøte er 
onsdag 24. mars. 

5/21 Eventuelt 

• Grasrotandel, det kan være mulig å registrere HHF for Grasrotandel. Må være 
registrert i frivillighetsregisteret. 

• Skikart på hjemmesiden kan være litt misvisende med tanke på usikre isforhold, 
kart oppdateres av BK. 

• Spørsmål fra medlem om det er aktivt leiekjøringstilbud ved Holden. LM sjekker 
med kommunen. 
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• Svar på søknad om kjøring av skiløyper ved Holden er ikke mottatt. LM sjekker 

med kommunen. 

• HHF sin Facebook gruppe: Styret diskuterte litt rundt antall deltakere i gruppe og 
om alle er medlemmer i HHF. Linn ser på saken, sjekker opp imot medlemslister. 

6/21 Møteplan 

Neste styremøte blir torsdag 18.02.2021, kl. 18:00 på Lønnum Bygg. 

 


