
 

 
 

Årsberetning 
STORHOLMEN DRIFT SA 

2016  



SIDE 1 

Stiftelse og drift 

Storholmen Drift SA ble stiftet den 26. februar 2016 med det sittende styre som stiftere. 

Selskapet er en direkte videreføring av det tidligere Arbeidsutvalget og alle oppgaver 

og økonomi er overført fra Arbeidsutvalget til Storholmen Drift. 

Selskapet ble etablert som en følge av utbyggingen av vann og avløpsanlegg på 

Storholmen. Storholmen Drift vil ha ansvar for drift og vedlikehold av anlegget når 

dette er overdratt fra utbyggingsselskapet til driftsselskapet. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp 
under denne forutsetning. 

Styre har avholdt 6 styremøter i løpet av 2016. 

Økonomi 

Verdal Driftslag SA er engasjert som regnskapsfører både for Storholmen Utbygging SA 

og Storholmen Drift SA. Det er tatt i bruk et online faktureringsprogram i 2016 for 

utfakturering av medlemskontingent. 

Inntekt pr. 31.12.2016: kr. 94.678,- 

Resultat før skatt pr. 31.12.2016: kr. 9.969,- 

Egenkapital pr. 31.12.2016: kr. 142.521,- 

Likviditet pr. 31.12.2016: kr. 65.378,- 

Aktiviteter 

Det er gjennomført to dugnader hhv på vår og høst. Eksempler på aktiviteter som ble 

gjennomført: 

- grusing av veg 

- rydding av stier 

- bygd ny bom 

- etablert vannpost ved parkeringsplass 

- satt ut brøytestikker 

- ryddet vegetasjon  

- ryddet i traseer etter utbygging av VA-anlegget 

- flytebrygge ble forsterket og reparert 

- Påskebingo 

Informasjon og kommunikasjon 

I 2016 ble det laget en egen nettside for Storholmen Drift (www.storholmendrift.no) 

samt en egen Facebook side (www.facebook.com/storholmendrift). 

E-post liste til alle hytteeiere oppdateres jevnlig og benyttes til løpende 

kommunikasjon. 

http://www.storholmendrift.no)/
http://www.facebook.com/storholmendrift)


SIDE 2 

VA-anlegg 

På årsmøte i februar 2015 ble det vedtatt å undersøke muligheten for å realisere 

utbygging av et vann og avløpsanlegg på Storholmen. Byggeprosessen ble påbegynt 

nov/des 2015 og ferdigstilt i oktober 2016. 

Anlegget er satt i drift og er nå overtatt av Storholmen Drift som vil få videre ansvar for 

drift og vedlikehold. Utbyggingsselskapet blir avviklet i etterkant av dette. 

Styret 2016 
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