
 

Sensitivitet: Intern 

ÅRSMELDING 2022 

HOLDEN HYTTEEIERFORENING (HHF) 

Det er gjennomført 7 styremøter i 2022. 

 

Aktiviteter i 2022: 
 

Skiløyper ved Holden 

HHF har samarbeidet med Malm IL om kjøring av skiløyper ved Holden. Det ble kjørt opp løyper til 

påsken, som tidligere år ble det litt varierende forhold på løypene på isen. HHF bistod Malm IL med 

rydding av ny løypetrase fra Langdalen til Holdentangen. Malm IL kjørte løyper ut til Holdentangen 

regelmessig forrige sesong. HHF, Malm IL og Malm Røde Kors samarbeidet om kaffesalg ved 

Holdentangen/Røde Kors Hytta forrige vinter. 

 

Dugnad/Rydding 

Mange medlemmer møtte opp på dugnad 9.juni. Det ble ryddet søppel på områdene til HHF og i 

fjæra. En egen restavfallscontainer ble bestilt til dugnaden, det ble også satt ut container for 

innsamling av metallavfall som ble stående til utpå høsten. Nytt tak ble lagt på bod ved 

innkjøringsbom. Utedoen på parkeringsplassen ble flyttet. Dugnaden ble avsluttet med kaffe og 

kaffebrød. Meget bra at så mange hadde anledning til å møte på dugnaden. Tusen takk til alle som 

bidro på dugnaden. 

 

Vedlikehold 

Det ble fylt på med grus og avrettet på noe av det utvidede parkeringsarealet. 

Alle lyspunkter ved parkeringsområdene har fått montert nye lysarmaturer. 

Utedo er blitt malt innvendig. 

 

Sommertreff 

Det ble arrangert sommertreff ved Holdentangen/Røde Kors hytta lørdag 6. august. 4 medlemmer 

tok på seg oppdraget med å være vertskap for sommertreffet. Det var ca 30 personer som var innom 

arrangementet. Det var salg av rømmegrøt, pølse m/brød, kaker med mer. Det ble gjennomført 

loddsalg, krokket og natursti. Lokalt næringsliv bidro med veldig mange fine premier. Arrangementet 

bidrar til en fin liten inntekt til foreningen. Takk til vertskapet og besøkende for vel gjennomført 

sommertreff. 

 

Økonomi 

Det er en god del arbeid med å få inn alle medlemsavgifter. Det er også noen utfordringer knyttet til 

oversikt over hvem som eier hvilke naust, spesielt med tanke på fakturering av forsikring til de som 

ikke er medlemmer. Dette har styret også i år brukt en del tid på for å holde oversikt. 

Økonomien til foreningen er god. 

 

Oppsummering 

Styret i Holden Hytteeierforening takker alle medlemmer for et godt samarbeid for å bidra med 

tilrettelegging for gode opplevelser ved Holden. 

 



 

Sensitivitet: Intern 

Antall medlemmer:  
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John Ole Dolmseth      Tone Malmo Lønnum 

 

 

__________________________    _________________________ 

Svein Lunde       Kent Håvard Aasland 

 

 

___________________________    __________________________ 

Rune Setter       Bjørn Kristian Feragen 


