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Sensitivitet: Intern 

 

     

  Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Onsdag 09.juni kl.19:00-20:30 

Sted:   Lønnum Bygg, Øra i Malm 

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, sakliste og referat forrige (10.mai) styremøte. 
Godkjent. 
 

14/21 Orientering fra kasserer 

• Tone orienterte om status på økonomien, innbetalinger av medlemskontingent, 
forsikring og parkering. Det er utsendt purring på manglende innbetalinger. Det 
er en del ekstra inntekter på kjøp av dag parkeringer sammenlignet med tidligere. 
God kontroll på økonomien i foreningen. 
 

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

 

• Det arrangeres dugnad for medlemmer 15.juni kl.17:30. Lill Marit legger ut 
informasjon på Facebook gruppe. 
Oppgaver: 

o Rydding rundt strand sone og naustrekker 
o Oppretting av toalett 
o Kantslått/rydding av kratt 
o Oppgrusing rundt bom og bod, fylling av hull i veier 

Styremedlemmer tar med kaffe og noe å bite i. 
Container for restavfall blir stående 11.juni til 21.juni. 
Container for metall blir stående gjennom sommeren som tidligere. 
Svein bestiller maskingrus. 
 

• Nedlegging av nytt rør, tetting av drensrør igjennom vei, mot naust. 
Løsning og kostnader undersøkes. 
 

• Sommerfest  07.august 2021 
Arrangører for sommerfest: Voldseth/Brattsti/Feragen 
Tone ordner vekslepenger og handleliste. 
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• Høstlotteri 

Gjennomføres i uke 40, trekning 09.oktober. 
Ansvarlig: Styremedlemmer hører litt rundt etter sponsing av premier. 
 

• Utvidelse av parkeringsområde 
Ansvarlig: John Ole. 
Det lages et innlegg på Facebook gruppe hvor område for felling av trær markeres 
og annonserer at «første mann til mølla» kan felle trær og ta veden. Det 
forespørres på lån av kvisthugger for rydding av kvist. 
Kostnader for leie av maskin for å flytte masser undersøkes. Tror ikke det er 
behov for påvisning av kabler. Flytting av masser må foregå når det er lite 
biler/trafikk på området. 
 

• Oversiktskart 
Ansvarlig: Bjørn Kristian. 
Starter opp saken igjen, tar kontakt med leverandør. 
 

• Det er behov for nytt tak på WC og Bod, undersøkes om det kan legges lekter og 
stålplater oppå eksisterende tak. 
 

15/21 Innkomne skriv/e-post 

• Ingen. 
 

16/21 Eventuelt 

• Det er ønskelig at det anskaffes en bålpanne til foreningens område, hører om 
det er muligheter for rabatt/sponsing. Ansvar: Tone. 
 

 


