Referat styremøte Inns Hytteeierforening 26.05.15

Tilstede: Marianne Lyngstad, Robert Fjerdingen, Knut Arne Selli, Harry Olsen og Rigmor Vangstad.
Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus.
Sak 1. Hvilken rolle skal styret ha i saken om vann og kloakk på Storholmen.
Det er enighet om at styret må holdes informert og være en del av vann og kloakkutbyggingen på
Storholmen. Dette da det formelt og juridisk blir styret som blir ansvarlig.
Hele styret må i prosessen holdes underrettet!
Evalueringsmessig er styret positiv og samstemt i at arbeidsutvalget og ”vann/kloakkgruppen” så
langt har gjort en svært god utredning og jobb. Det settes pris på det initiativ og den innsats som er
lagt ned, og at denne prosessen har kommet så godt i gang.
Mht økonomi og bruk av Storholmenkonto ble det på styremøte 23.05.13 vedtatt at det skulle brukes
33 000 kr til oppdimensjonering av rørsystem. (Dette som en forutsetning for å sikre fremtidig tilgang
til rent vann til alle hytter.) Her ble det brukt 13 000 kr!
Dvs at vi har 20 000 kr ”til gode”.
Disse 20 000 kr kan derfor legges i omreguleringskostnad for kloakk utbygging på 37.500 kr.
Dvs. at det kun trengs et nytt tilskudd på 17 500 fra Storholmenkonto.
Sak2. Vedtekter.
Gå igjennom vedtektene generelt og se på hvilken rolle og arbeidsoppgaver
arbeidsutvalget på Storholmen skal ha.
Dette slik at det kan legges frem forslag til neste årsmøte.
Styret har sett på og vil fortsette gjennomgang av generelle vedtekter frem
til neste styremøte.
Vi ønsker å invitere arbeidsutvalget og Tor Johnsen til å komme med forslag
til/si noe om hvilke arbeidsoppgaver som bør ligge under arbeidsutvalget.
(Knut Arne Selli vil invitere å ta kontakt med aktuelle personer.)
Evt diskutere om arbeidsutvalget bør omdefineres/omorganiseres til å bli en
velforening.
Oppfordrer generelt medlemmer til å komme med forslag til endring av
vedtekter.
Frist for å komme med forslag til vedtaksendringer er 1. Juli!
(Det vil 1. Juli avholdes nytt styremøte ang saken.)
Sak 3. Eventuelt
Skutersak. Så langt ikke fått noe ny info fra Verdal kommune. Harry Olsen
kontakter Verdal kommune v/Isaksen ang hvordan videre saksgang ligger nå.
Rigmor Vangstad, sekretær

