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PROTOKOLL STYREMØTE STORHOLMEN DRIFT OG STORHOLMEN UTBYGGING SA  
  
Møtet ble avholdt på VIPsenteret, Verdal industripark 30. mai 2016 kl. 19.00.  
  
Tilstede: 
Tor Johnson, Rolf Haugan, Stig Rotmo, Knut Arne Selli, Stig F. Krokstad 
 
Ikke tilstede: 
Trond Aunan 
 
Sak 1/16 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Vedtak: 
Sakliste og innkalling ble godkjent 
 
 
Sak 2/16 Status og videre utbygging VA 
Vi avventer oppstartsdato fra Farbu og Gausen. Forventer 1. halvdel i juni 
Qps v/Engløkk etterspør to båter med motor over 9 hk.  
Det er ryddet på stranda etter utbyggingen i vinter. 
Kumme ved Bilstad er plassert i vårflommen. 
  
Vedtak: 
Ingen i styret vet om noen som har større motorer enn 9 hk. Stig melder tilbake til Engløkk. 
Det er varslet Farbu og Gausen om feilplassering av kumme. Denne må flyttes. 
 
 
Sak 3/16  Bom 
Betongelement er bestilt hos Midtnorsk betong. 
Avtale med Finstad AS og Espen Johnson om el arbeid er avtalt. 
Leveringstid på bom er 2 uker, så den blir bestilt når vi har fått inn de fleste tlf.nr. Det er mulig å legge inn nr. selv 
seinere. 
4 store steiner må legges foran bom slik at ingen kjører på og ødelegger den. 
Balgaard har gitt oss tillatelse til å hente strøm i fra hytta deres til bom. 
Plassering av bom blir ca. 10 m sør for oppkjørsel til Balgaardhytta. 
Vi må vel anlegge snuplass ved bommens sørside, må vi søke Statskog om det ? 
 
Vedtak: 
Selskapet bestiller 3 ekstra fjernkontroller 
Tor sjekker ut kostnader for å bygge snuplass sør for oppkjøring til Balgård 
Statsskog bør informeres om plassering av bom og etablering av snuplass. 
 
 
Sak 4/16 Økonomi 
Saldo Utbyging SA: kr. 1.307.263,25 

- Utestående: BDO AS, kr. 60.000,- eks. Mva. T. Berge Maskin AS, ekstra brøyting, kr. 7.500,- eks mva 
 
Saldo Drift SA: kr. 65.139,49 

- Utestående: T. Berge Maskin AS, brøyting, kr. 10.500,- eks. mva 
 
Vedtak: 
Resterende beløp overføres fra tidl. Arbeidsutvalg til Storholmen Drift. 
Knut Arne/Stig driver inn manglende medlemsavtaler. 
 
 
Sak 5/16 Nettside 
Det er ønskelig med egen nettside for informsjon med hytteeiere og omverden. 
Forslag til innhold og struktur: 

- Styret, kontaktpersoner, styresaker, (selskapsdokumenter) 
- Nyheter/generell info 
- VA-anlegg 
- Drift og vedlikehold (kontaktpersoner bom, brøyting, VA-anlegg) 
- Aktiviteter (kalender, skiløyper) 
- Linker 
- Bildebank 

 
Vedtak: 
Følgende domene tas ut: www.storholmendrift.no. Ansvar: Stig K. 
Egen Facebook side vurderes. 



 
 
Sak 6/16 Drift og vedlikehold 
1) Veg fra RV 72 til bom: vegen like før bom siger den ut mot Håven 
2) Parkering 
3) Pussing i traseer etter graving 
4) Sti rundt holmen 
 
 
Vedtak: 

1) Veg fra RV 72 til bom: Tor sjekker med Trond om hva som må til for å utbedre vegen og hva det vil 
koste. 

2) Parkering: Trond vurderer hva som bør gjøres. Foreslår å begrense omfanget. Mulig fremtidig 
brøyting til ytre parkering vil avlaste fremre parkering. 

3) Pussing i traseer etter graving:  
a. oppfordre til å hente nedlagt trær til ved. Må rydde kvist 
b. styret foretar en befaring for å vurdere hva som skal gjøres på dugnad. Stig K kontakter 

Trond for å avtale tidspunkt. 
4) Sti rundt holmen: Avventes 

 
 
Sak 7/16 Eventuelt 
 
Dugnad: planlegges etter befaring 
 
 
 

 
________________  ____________________        ___________________ 
Tor Johnson   Rolf Haugan   Trond Aunan 
 

 
 

_____________________  _____________________  _____________________ 
Stig Rotmo    Knut Arne Selli   Stig F. Krokstad    

 


