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Sensitivitet: Intern 

 

     

  Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Mandag 10.mai kl.18.00-20.30 

Sted:   Holden 

Til stede:   
Lill Marit Sandseter, John Ole Dolmseth, Svein Lunde, Tone Malmo Lønnum, Bjørn Håkon 
Bratreit og Bjørn Kristian Feragen. 

Forfall:    

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak Tekst 

  
Godkjenning av innkalling og sakliste. 
Godkjent. 
Konstituering av nytt styre: 
Leder: Lill Marit Sandseter (ikke på valg) 
Nestleder: Svein Lunde (ny) 
Kasserer: Tone Malmo Lønnum (gjenvalg) 
Styremedlem/sekretær: Bjørn Kristian Feragen (gjenvalg) 
Styremedlem: Bjørn Håkon Bratreit (ikke på valg) 
Styremedlem: John Ole Dolmseth (ikke på valg) 
 

7/21 Befaring av HHF’s område 

• Det ble utført en befaring på eiendommen for å se på naust, uteområder, wc, 
telefon bod, webkamera, bom med mer. 

8/21 Orientering fra kasserer 

• Tone orienterte om status på økonomien, innbetalinger av medlemskontingent, 
forsikring og parkering. 

9/21 Gjennomgang av vedtak og føringer fra årsmøte 

• 1. Anskaffelse av værstasjon: Medlemmer har kommet med forslag på type og 

plassering. Styret avventer en eventuell investering inntil videre. 

• 2. Montering av tappekrane for sommervann: Sees i sammenheng med andre 
utbedringer på området, avventer inntil videre. 

• 3. Utbedring av uønsket vanntilførsel ved nedkjøringsområde: Styret diskuterte 
ulike løsninger og ser på hvilke tiltak som kan gjennomføres på kort og lang sikt. 

 

• 4. Nytt sanitærbygg med oppholdsrom: I første omgang forsøkes dagens WC å 
rettes opp. Styret utarbeider kostnadsoverslag, skisser og undersøker hvilke krav 
som setter føringer for et eventuelt nytt bygg. 
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• 5. Utvidelse av parkeringsområdet: Det er til tider trangt på parkeringsområder, 

noe skyldes endret bruk med tanke på båtopptak på tilhenger og lagring av disse. 
Styret ser på forslag til bruk av områder, skilting, rydding, grøfting, kostnader for 
utbedringer, dugnader med mer. 

• 6. Avvikling av innkalling på epost: Vedtak på årsmøte, vedtekter oppdateres. 

• 7. Endring av vedtekter Medlemskontingent: Vedtak på årsmøte, vedtekter 
oppdateres. 

• 8. Endring av vedtekter Styrets sammensetning: Vedtak på årsmøte, vedtekter 
oppdateres. 

• 9. Endring av ordning for tilgang til strømuttak : Ingen endring. 

10/21 Dugnadsgrupper i fht ulike prosjekter/arrangement i regi av HHF 

• Det mangler personer til gjennomføring av sommertreff, forslag til kandidater 
forespørres. 

• Rehabilitering av bru over Pissbekken: dugnadsleder er forespurt og har sagt seg 
villig. Samarbeid mellom flere interessenter. Det foreligger en beskrivelse på krav 
til utforming av bru. 

• Det er behov for dugnader på uteområder, forslag til oppgaver og tidspunkt 
kommer senere. 

11/21 Tilskuddsordninger, søknad om økonomisk støtte til trivselstiltak 

• Det er sendt inn søknader på ulike støtteordninger for lag og foreninger. 
Eventuelt positive svar/tilsagn om støtte er tiltenkt tiltak på uteområde som 
grillplass (gapahuk, bålpanne, grus mm) og lignende. 

12/21 Innkomne skriv/e-post 

• Forespørsel fra medlem om bruk av parkeringsplass i en kort periode ved 
byggeprosjekt ble behandlet. 

13/21 Eventuelt 

• Det kan være fornuftig med et nytt møte med NTE i forbindelse med opprydding 
etter anleggsarbeider. 

• Det er ønskelig å komme i dialog med kommunen om tiltenkt bruk av 
parkeringsområde ved dammen, avfallsordning med mer. 

 


