MEDLEMSMØTE INNS HYTTEEIERFORENING 25.02.15

Deler opp medlemsmøtet i 2 økter, der alle medlemmene i foreningen deltar på de 2 første
sakene. De 3 siste sakene gjelder medlemmer som er beliggende på Storholmenområde.
Dette slik at de det ikke vedrører får mulighet til å dra hjem.
Sak 1:
Skuterløyper Verdal kommune.
Saken står stille, da det først må vedtas ny motorferdselplan/lov. Først da kan kommunen
omregulere. Foreslått trase: strekning parkering v/Breivatnet til Vera. Ingen kobling med
svensk side. Det er ikke tenkt at det skal være lov å kjøre fra hyttene i nærområdet.
Info ligger på kommenes hjemmeside + på foreningens hjemmeside.
Sak 2:
Fremtidig hytterenovasjon.
Robert Fjerdingen har fulgt med på utviklingen i nabokommunene. Innherred renovasjon
ønsker at også hytteeiere skal betale renovasjon. Mulig at det på lang sikt blir aktuelt.
Hytteeierforeningen avventer, Evt. vi må følge opp og stille krav, evt. diskutere alternativ.
Sak 3:
Vann og evt kloakkprosjekt Storholmen.
Kommet i gang en gruppe som har utredet intr mht vannutbygging på vegg.
(Over 20 personer har allerede meldt sin interesse. )
Flertall for eget utvalg, som får mandat til å utrede begge deler. Viktig at det ved en
omregulering også blir tenkt langsiktig slik at alle behov og interesser blir ivaretatt.
Denne gruppen får mandat til å jobbe med utredning av pris og evt konsekvenser mht en
omregulering. Må være en plan mht drifting av evt. anlegg.
Det skal legges en fremdriftsplan. Info sendes ut på e-post og hjemmeside.
Sak 4:
Utbedring av parkeringsplass Storholmen.
Det er kommet forslag fra arbeidsutvalget, der det fremlegges et pristilbud fra Tore Berge.
Det fremkommer 3 alternativer.

Det stilles mange spørsmål rundt dette. Dette koster mye viss det skal gjøres skikkelig.
Entreprenør? Kan noe gjøres på dugnad? Hvor mye er det nødvendig å gjøre for at det skal
bli bra?
Det fremkommer gjennom diskusjon ønske om å ta en ting om gangen, og at vi først må
analysere Vann/kloakk-kostnad. Fortsetter med diskusjon av saken på et senere tidspunkt.
Finansiering:
Det ble diskutert finansiering av sak 3 og 4. Evt. om vi kunne bruke noe av de pengene som
står på konto til Storholmen. Dette avventes, men fremkommer sterke uttalelser om at
penger som er kommet inn til konto for brøyting og vedlikehold av vei ikke bør brukes til
vannutbygging.
Sak 5:
Arbeidsutvalgets funksjoner på Storholmen.
Står lite om hvordan arbeidsutvalget skal fungere og hvilke funksjoner de skal ha i
vedtektene. Burde man tenke på arbeidsutvalgets organisering som en slags velforening?
Burde lederen i arbeidsutvalget være styremedlem?
Styret gis mandat til å se på foreningens vedtekter. Evt. å utforme nye vedtekter før
desember 2015. (før neste årsmøte)

Det ble langvarige diskusjoner og sent på kveld! Leder valgte å avslutte møtet.
Sekretær
Rigmor Vangstad

