Inns hytteeierforening
Referat fra styremøte i Inns hytteeierforening
Sted og dato: SNK mandag 8. april 2019 kl 1900 – 2100
Medlemmer: Ellen, Robert, Petter, Harry og Gunnar
Forfall: Ellen
Sak

Tekst
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Referatsaker:
Årsmøte
Medlemsmøte

Ansvarlig

Ingen hadde innvendinger mot referatene fra årsmøte og medlemsmøte
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Konstituering inkl Brønnøysund
Leder: Gunnar Nossum
Sekretær: Ellen Stuberg
Kasserer: Robert Fjerdingen
Styremedlemmer: Harry Olsen og Petter Valbekmo
Sandvika og Finnvola skiløyper: Petter Valbekmo
Inns sine hjemmesider: Knut Arne Selli fortsetter som før, men Harry får brukernavn og
passord og hjelper til ved behov.
Gunnar ordner opp i forhold til samordnet register
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Årsplan 2019
Petter vurderer muligheten for å sette opp en trimbok på «Utsikten» sør for Bellingen.
1. vara (Roar Kvernmo) kalles inn på alle styremøtene
Styremøter ved behov eller ca hver 2. måned – neste 24. juni kl 19:00 på SNK
Ble enig om SNK som fast møtested og for de fleste passet det best med kveldsmøte.
Årsmøte i løpet av feb. 2020.
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Båt Bellingen

Harry

Petter sjekker opp med Verdalsbruket evt. Statskog om plassering av båten snarest og
Harry ordner innkjøp av båt og frakt innover til Bellingen før 1. mai.
Harry organiserer utlånet.
Når det er høstet erfaringer fra bruken i sommer kan det være aktuelt å kjøpe båt/kano
både på Innsvatnet og Skillevatnet.
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Skiløyper

Petter

Sandvika og Finnvola skiløyper arbeider med å få etablert en skiløype fra dagens løype vest
for Breivatnet og som kobles på dagens løype vest for Skillevatnet. Løypa går over eller i
kanten av Breivatnet og forbi bl.a. Robert sin hytte og over Skillevatnet. Hytteeierne i
Finnvola øst har også fremmet forslag om en skiløype som binder dem sammen med
Finnvola midtre og disse to løypene behandles samlet.
Grunneier (Statskog) er kontaktet og stiller seg positiv. Er planlagt et møte med Verdal
kommune 25. april og Petter skal delta på dette møtet. Veldig usikkert om hvor
omfattende prosessen blir opp mot kommunen og evt. andre parter. Inns tar evt.
kostnader knyttet til «vårt» løypeønske. Petter sender informasjon til styret etter møtet
25.
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Omregulering Storholmen
Saken oversendes Storholmen Drift SA ved Standal.
Høringsfristen er 23. april 2019

7/19

Oppdatering av medlemslister og kart
Pliktig medlemskap i Inns?

Robert

Robert har oppdaterte medlemslister for Inns og arbeider videre med å få med alle som
hører til i vårt område som medlemmer. Han sjekker også med Statskog i forhold til
formalia knyttet til medlemskap.
Knut Røst
Epost: krs@statskog.no
Tlf: 970 08 125
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Eventuelt
Når snøen er borte bør det organiseres en dugnad for å plukke opp bambuspinner som ligger
igjen etter skiløypemerkene i vinter
Sandvika og Finnvola skiløyper oppfordres til å arbeide videre med merking av løypene i vårt
område.

ref.: Gunnar
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