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Sensitivitet: Intern 

 

     

  Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Mandag 16.august 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 (09.juni) styremøte. 
Godkjent. 
 

17/21 Orientering fra kasserer 

• Litt mer parkeringsavgift er kommet inn i sommer. 

• Flere hytter er solgt i det siste, HHF tar kontakt med nye eiere for å informere om 
og rekruttere de som medlemmer i hytteeierforeningen. 

• Noen mener at ordningen med ekstra parkeringskort misbrukes. Styret i HHF er 
av den oppfatning at ordningen med ekstra kort gjelder for medlem og brukere 
av dens hytte. Et medlem skal ikke kjøpe ekstra kort som benyttes av andre 
hytteeiere som ikke er medlemmer. Styret ser på om dette er noe som bør tas 
opp med alle medlemmer og eventuelt forslå endringer i vedtekter hvor dette 
presiseres. Styret håper at alle hytteeiere ønsker å være medlemmer i HHF og ta 

del i og utvikle eiendommen til HHF og legge til rette for felles interesser. 

• Det er en utfordring for styret i HHF å holde oversikt over eiere av rekkenaust i 
dag. For HHF er det viktig å ha en god oversikt over dette da det er felles 
forsikring på rekkenaust, der kostnadene fordeles på eiere. Det må sees på en 
måte og holde oversikt/merking av naust eller lignende. Styret vet at det har vært 
diskutert en del rundt dette tidligere år også, en del nausteiere er ikke 
medlemmer i HHF, det vil si at de leier naust tomt gratis av medlemmene som 
eier området. Styret tror det kan være greit å få ned noe skriftlig rundt 
prinsippene på bruken av HHF sin felles eiendom. Dette må gjøres sammen med 
medlemmene i foreningen. 

 

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

• Dugnad med rydding og diverse oppgaver rundt parkeringsområder og i fjæra ved 
naustene ble gjennomført i juni med mange deltakere. 

• Sommertreff er vel gjennomført, ca 50-60 deltakere, ca kr 4000,- i overskudd. 

• Bygging av ny bru over pissbekken (erstatning for den gamle) er startet. 
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• Høstlotteri gjennomføres i uke 40, alle forsøker å få tak i noen premier. 

• Utarbeidelse av oversiktskart er startet, skisse vil legges frem etter hvert. 

• Utvidelse av parkeringsområde er gjennomført. 

• Renovering/vedlikehold av WC og Bod tas neste år. 

• Bålplass med tilbehør sees på til neste år. 
 

18/21 Innkomne skriv/e-post 

• Ingen. 

 

19/21 Eventuelt 

• Veien ned til fjæra/naust nærmest demningen er blitt endret i forbindelse med 
NTEs arbeider. Midlertidig vei ser ut til å ha blitt permanent, denne er for nærme 
første naust. Et utkast på hvordan dette burde blitt løst lages og sendes til NTE. 

• Angående løypekjøring ved Holden som er utført i regi av HHF tidligere, så 
foreslås det å se på om det er aktuelt å samarbeide med Malm IL om dette. BK tar 
kontakt med Idrettslaget for å starte en dialog. 

 

 


