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  Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Onsdag 06. april 2022 kl. 19:00 - 21:00 

Sted:   Lønnum Bygg, Malm 

Til stede:  John Ole Dolmseth, Svein Lunde, Tone Malmo Lønnum, Kent Håvard Aasland, Rune Setter og 
Bjørn Kristian Feragen. 

Forfall:    

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak Tekst 

 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat forrige (17.mars) styremøte. 
Godkjent. 
 

8/22 Økonomi 
Mange medlemmer har nå betalt medlems kontingent for 2022. Forsikringspremie på 
rekkenaust er økt. I og med at kontingenten allerede er lagt til betaling så økes 
forsikringspremie fra 01.01.2023. Forslag til premie for å kompensere økningen beregnes og 
diskuteres på neste styremøte. 

9/22 Brøyting Påske / Isforhold info link 
Brøyting av utvidet parkeringsareal til Påske er utført. Det er utfordringer med at det lagres 
båter, snøskutere, tilhengere etc. på parkeringsarealer som gjør at brøyting av snø blir 
utfordrende. 
Link til iskart/varsom er lagt ut på hjemmesiden. 

10/22 Lysarmaturer 
Det vurderes om alle skal skiftes samtidig, eller litt etter behov. Det undersøkes priser på LED 
lys. 

11/22 WC ny plassering 
Utedo flyttes til sommeren. Plassering av denne vurderes slik at den kommer på et mest 
hensiktsmessig sted med tanke på parkering og brøyting. Strømuttak og lyspunkt ved utedo 
må også flyttes. Det må legges nytt tak på utedoen etter flytting. Det er behov for litt maling 
inn og utvendig på utedoen. 

12/22 Søk om støtte Statskog 
Det kan søkes om midler til friluftstiltak hos Statskog. Gapahuk etc. kan det kanskje søkes om 
støtte til. TLM ser på dette. 

13/22 Eventuelt 

• Møteplan: Neste styremøte blir 18.05.2022 kl.18:00 ved Holden. 

• Sjekk løypekjøring før påske, tillatelser fra Grunneier og Kommunen (BK). 

• Ett strøm uttak er nedkjørt av skuter i vinter, reparasjon utføres når det blir 
mindre snø (KHA). Strømuttakene bør kanskje merkes med snømarkører. 

• Det er behov for rydding i boden ved bommen. 

• Brøyteavtale gjennomgås i løpet av sommeren. 



Side 2 av 2 
 

Sensitivitet: Intern 

• Hundeavføring ved utfart fra parkering, bør det være søppelkasse og poser til 

hundeavføring? Kan det fungere med at det kun blir brukt til formålet? Hvordan 
skal tømming foregå? Forslaget vurderes. 

• Liste over førstegangseiere på naust er etterspurt hos Ulvig Kiær (SL). 

• Arbeide med årsmøtesak angående naust: starter med å lage en oversikt over alle 
naust. 

• Planlegge dugnad på neste styremøte. Det er behov for rydding, grusing, nytt tak 
på telefonbod, med mer. 

• Det har vært noen tekniske problemer med Betalingsterminalen på bommen. Det 
er behov for utskifting av noen deler. Det har vært en feil som har kommet og 
gått, litt vanskelig å vite hva som må utskiftes. Leverandør tilbyr å sende flere 
deler slik at det som ikke brukes kan returneres. (KHA) 

• Samarbeid med Malm Røde Kors, HHF og Malm IL om kaffesalg ved Holden har 
fungert bra i vinter. Samarbeidet bør evalueres sammen med partene og 
diskutere videre samarbeid. Det kan blant annet være behov for noe 
dugnadsarbeid ved RK hytta hvis det er aktuelt å fortsette med kaffesalg neste 
vintersesong. 

 

 


