REFERAT MEDLEMSMØTE INNS HYTTEEIERFORENING 29.02.16
Sted: Stiklestad Nasjonale kulturhus
Tilstede: 65 personer.

Saker:
1.Hytterenovasjon. Robert Fjerdingen informerer og refererer fra møte
Innherred Renovasjon 20.01.16. Se Vedlegg.
Det kommer frem klare tilbakemeldinger fra medlemmene, som gir utrykk for
at innføring av hytterenovasjon erfaringsmessig vil medføre økt forsøpling.
Verdal kommune har utsatt oppstart av Renovasjonsavgifter i 1 år. Levanger
Kommune har innført renovasjonsavgift for hytteeiere.
2.Scootersaken. Harry Olsen informerer om siste nytt i saken. Det er nylig
kommet nytt forslag til traseer i Verdal Kommune. Totalt er det lagt frem
forslag om 8-9 mil med snøskuterløyper. (Det er bla her lagt inn trase` fra
Sandvika og over Innsvatnet, og opp skiløypetrase` til Breivatnet. +Trase` fom
Breivatnet og over til Vera.) Det vil ikke bli lov å kjøre snøscooter fra hytte til
led. Det må være minimum 50 meter fra hytte til led.
Hytteeierforeningen har kun fokusert og diskutert de traseer som berører
medlemmene.
Det vil bli nytt planmøte ang snøscooterleder i Verdal kommune mars 2016.
Det er under medlemsmøte gitt utrykk for mange synspunkter rundt saken.
Det er enighet om at det blir vanskelig for foreningen å kunne gi en entydig
uttalelse/standpunkt ift snøscootersaken. Men flertallet mener vi må uttale
oss. Det er derfor av styret bestemt at det ifm utsendelse av kontingent vil bli
sendt ut en del spørsmål ang synspunkter rundt saken. Samtlige får her utale
seg og bli hørt. Styret bringer dette videre.
Det er kommet ny motorferdsellov. Dette innebærer at evt traseer må
konsekvensutredes. (Dette kan bli svært dyrt for Verdal kommune. Anslått til ca
1 mill,-) Det er antydet at prøveordning ikke kan komme i gang før 2018.

3. Skiløyper. Tor Johnsen informerer om løypenett og avtale med Røde Kors.
(dette er lagt ut på hjemmeside) Avtale med Røde Kors fornyes til samme pris.
Det er ønskelig at det gies positive tilbakemeldinger til Røde Kors.
5 og 6 mars vil det ikke bli oppkjøring av løyper, da Røde Kors har storøvelse
sammen med Politiet.
4. Prosess ifm utbygging av vann/kloakk Storholmen.
Stig Krogstad Informerer om prosessen så langt. Stor interesse og påmelding.
Vedtekter for Storholmen drift SA er kommet på plass. (Advokat er her leid inn
for å sikre lovlighet og momsrefusjon)
Det vil etter møtet bli etablering av Storholmen drift SA. Der det blir mulighet
for medlemmene å få utdelt medlemsavtale, med signering av medlemsavtale
for Storholmen Drift SA.
5. Forslag om elektrisk bom ved Storholmen. Tor Johnsen informerer om
funksjon og pris. De har positive erfaring med denne typen bom fra Finnvola,
der det har vært lite trøbbel. Det vil være 3-4 mulighet for å åpne bommen. Eks
med telefon, fjernkontroll, ringe på og midlertidig kode. Dette forenkler åpning
av bom både for oss selv, og ved besøk/ bruk av håndverkere ol. (Ved
strømbrudd vil bom gå opp.) Stor interesse!
Pris ca 70.000.- (besluttet at vi tar penger fra konto til arb.utvalg Storholmen)
Tor Johnsen har lagt ut eget skriv ang elektrisk bom på foreningens
hjemmeside. Han mener vi kan komme i gang allerede til sommeren.
6. Eventuelt. Robert Fjerdingen har kommet med forslag om å sette opp 1-2
gapahuker.( Foreningen har god økonomi.) En i øvre del av hytteforeningens
omr og en i nedre del av hytteforeningens omr. Robert har us pris, der det er
mulighet til å få skaffet en gapahuk for ca 25-3000,Tore Kolsrød kommer med forslag om at vi også kan søke Verdal Fjellstyre om
midler til slike prosjekt.
Møte slutt
Referent, Sekretær Rigmor Vangstad

