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Sensitivitet: Intern 

 

     

  Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Mandag 4.oktober kl.19:00-20:30 

Sted:   Lønnum Bygg, Øra i Malm 

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

Forfall:   Bjørn Håkon Bratreit 

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak Tekst 

  
Godkjenning av innkalling, sakliste og referat forrige (16.august) styremøte. 

• Godkjent. 
 

20/21 Orientering fra kasserer 

• God kontroll på økonomien. 

• Flere spørsmål angående dette med naust, eierforhold og lignende. Foreslår et 
eget styremøte med dette som tema, mandag 18. oktober kl.19:00 på Lønnum 
Bygg. 
 

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

• Høstlotteri utsettes/avlyses. 

• Oversiktskart: Det er etterspurt bilder fra Holden på Facebook gruppen til HHF, mange 
flotte bilder er delt, styremedlemmer ser litt på bilder og kommer med forslag på 
hvilke bilder vi skal bruke ifb. med oversiktskart. Forslag om at kart kan monteres på 
telefonboden og lyssettes. 

 

21/21 Innkomne skriv/e-post 

• Oppfølging av årsmøtesak angående uønsket vanntilførsel ved nedkjøringsområde. 
Det er lagt ned rør under innkjøring til lager ovenfor dette området, da vil overvann 
ledes i en annen retning. Usikkert om rør under vei mot nedkjøringsområde er 
blokkert, dette undersøkes og blokkeres eventuelt med f.eks. fugeskum. Følger med 
på hvordan dette fungerer fremover med tanke på opptørking av området nedenfor. 

 

22/21 Eventuelt 

• Angående samarbeid med Malm IL om løypekjøring ved Holden så er det etablert 
kontakt med idrettslaget. Styret i HHF foreslår å se på om det i første omgang kan 
samarbeides om skispor til Røde Kors hytta. Kanskje kan man få til et samarbeid 
med HHF, Malm IL og Malm Røde Kors om kaffesalg her noen dager til vinteren. 
Det jobbes videre med forslaget. 
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• Plan/skisse for plassering av WC etc. må lages og eventuelt legges frem for 

Årsmøte. Dagens plassering av WC er ikke optimal med tanke på endringer på 
parkeringsområdet. Det er planer for rehabilitering av dagens WC. 

• Det bør tas kontakt med ansvarlig for brøyting av parkeringsområde for å bli 
enige om prioriteringer for brøyting kommende vinter. 

• Det er antageligvis behov for noe vedlikehold av lyspunkter ved 
parkeringsområder da mange ser ut til ikke å fungere. LMS hører med KHA om 
forslag til hva som bør gjøres og hva som eventuelt kan gjøres på dugnad. 
 

 


