MEDLEMSMØTE I INNSHYTTEEIERFORENING 10.FEBRUAR 2014
Sak 1: Skiløyper
Tor Johnson orienterte om løyper. I år har de avtale med røde kors om 22 turer. Lørdag og søndag fra
15.februar til 22.april. Dette for 4.5 tusen kroner. De tar forbehold om vær/føre og viss de må på
oppdrag.
Komiteen har et ønske om et tettere samarbeid med andre hytteeierforeninger. Det vil bli billigere
totalt sett. Medlemmene ønsker dette og det ytes ønske om et større løypenett og spesielt forbi
Skillevatnet.
Komiteen, Tor Johnson og Petter I. Valbekmo jobber gjerne for dette. Løypenettet vil bli lagt ut på
hjemmesiden.
Bra jobbet av komiteen.
Sak 2: Skuter løyper i Verdal kommune.
Det kom mange meninger om styrets handtering av saken. En ytret at saken ville bli avgjort allerede i
april. Styret tar styring i saken og kontakter Isaksen i kommunen. Videre opplysning om saken vil bli
lagt ut på hjemmesiden. Det vil eventuelt bli et ekstra medlemsmøte på dette.
Sak 3: Vannprosjekt Storholmen
Tore Kolsrød redegjorde for regnskapet.
Vannledning til Storholmen har blitt oppdimmensjonert. Dette har gått fra Storholmen konto. De
greide å forhandle seg til en fornuftig pris.
Det ble diskutert videre om å ha et eget vasslag kontra å være med på et felles med de nye
hytteeierne. Passe oss for og ikke komme i en utgiftsfelle. Kolsrød og resten av Arbeidsutvalget
Storholmen jobber videre med saken. Bra jobbet.
Sak 4:
Behov for felles brøytekomite Storholmen og Finnvolaområde?
Medlemmene er for dette. Harry Olsen i øvre del jobber sammen med Odd Eilif på Storholmen om en
felles brøytekontrakt som kan gagne alle medlemmene.
Sak 5:
Digitalisering av medlemsliste/info til alle medlemmer.
Info fra leder om at digitaliseringen av medlemslista er i gang og at informasjon vil bli lagt ut på en ny
Web side(hjemmeside) i tillegg til Face-book. Er det fortsatt noen som ikke er på mail, vil de få brev
tilsendt.
Sak 6:
Klage eiendomsskatt Verdal kommune.
Den felles klagen som Melvold sendte på vegne av medlemmene har fått avslag fra kommunen.
Robert sier at styret fortsatt kan anke viss det er ønske om det. Det har også vært viktig å klage hver
enkelt. Ingen mener at styret skal gå videre med det.

Sak 7:
Detaljregulering av Storholmen.
Info om dette blir tilgjengelig på hjemmesiden.

Takk til alle som har gjort en innsats for foreningen i år.

Møtet slutt!

Sekretær
Marianne Lyngstad

