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  Styremøte Holden Hytteeierforening 

Tid:   Mandag 05. september 2022 kl. 18:00 - 20:00 

Sted:   Lønnum Bygg, Malm 

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

Forfall:    

Referent:   Bjørn Kristian Feragen 

 

SAKLISTE   

Sak Tekst 

 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat forrige (18.mai) styremøte. 
Godkjent. 

17/22 Økonomi 
God kontroll på løpende utgifter. Noen medlemmer som ikke har vært på fjellet enda i år og 
betalt i bommen, disse purres for medlemsavgift ved utgangen av september. Medlemslister 
oppdateres etter at det har vært noen salg av hytter i år, nye eiere kontaktes for eventuelt 
nytt medlemskap. Forsikring av naust økes til 425,- pr naust fra 2023 på grunn av økte 
kostnader og for lite innbetalt siste år. 
 

18/22 Søknad om endring av skrivemåte for navnet Holden 
Styret har godkjent at det på vegne av HHF ble søkt om endring av skrivemåten så lenge dette 
kommer ut på offentlig høring. Søknadsbrev legges ved referatet. 
 

19/22 Status gjøremål/oppfølgingssaker 
WC er flyttet, utført på dugnad. Grøft ved WC fylles igjen. Det vurderes om det skal monteres 
lys i WC. 
Det gjenstår å skifte ur på to lysarmaturer, slik at de ikke lyser hele døgnet. Utstyr er innkjøpt. 
Grusing av parkeringsplassen utføres i en periode med lite trafikk på parkeringsplassen. 
 

20/22 Kartlegging av naust (årsmøte sak) 

Gjennomgang av oversikt på eiere av naust. Det må lages statuetter for naust når det 
gjelder salg, vedlikehold, søknad til grunneier ved riving og nybygging, størrelse ved 
nybygging, merking av naust og lignende. BK starter med å lage et utkast for videre 
diskusjon på neste styremøte. 

 

21/22 Eventuelt 

• Henvendelser til styret angående overløp på dammen og ferdsel til hytter. Styret 
har formidlet spørsmål videre til NTE, venter svar på dette. 

• Henvendelse angående lagring av båter/tilhengere på parkeringsplasser. Styret 
har fått henvendelser angående dette tidligere også. Det er flere forhold som gjør 
det vanskelig å lagre båter i og foran naust. Den senere tiden har Holden hatt 
maksimal vannstand og lite plass i fjæra for hensetting av båter. Med tiden har 
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også størrelse og vekt på båter endret seg slik at det er blitt mer hensiktsmessig å 
lagre båt på tilhenger og kjøre ut med bil. Da er det praktisk å lagre båt og 
tilhenger på parkeringsplass. Styret tror at det er slik det vil være fremover. I den 
senere tid er det blitt utvidet parkeringsarealer for å kunne lagre båt/tilhenger og 
parkere med bil og tilhenger. Det oppleves svært sjelden at det ikke er plass nok 
til «alle». Styret oppfordrer alle til å tenke gjennom sin egen «parkering/lagring» 
av båter på land og til vanns (svai) slik at vi gjør plass til «alle». Styret vil fortsette 
arbeidene med videreutvikling av parkeringsarealer for å tilpasse behovene 
fremover, dette er noe som kan gjøres over litt tid med tanke på kostnader. 

• Gjennomgang av FB-gruppe, ta bort de som ikke er medlemmer fra gruppen. 

• Møteplan: Neste møte er ikke avtalt. 

 

 


