
Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

Januar 2016 (I) 
 

Medlemskontigent for 2016, kr. 100, kan betales til kontonr. 1800 60 10772 
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  

 

 

 

Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus 

 
 

Fredag 12. februar kl. 19:00 

 SAKSLISTE: 

1. Åpning 

Valg av møteleder 

Valg av referent 

Valg av to til å underskrive protokoll 

 

2. Godkjenning 

Innkalling 

Saksliste  

 

3. Årsberetning (framlegges på møtet – ligger også på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no ) 

 

4. Regnskap (framlegges på møtet - ligger også på hjemmesiden) 

 

5. Valg av styre, revisorer og valgkomite 

 

6. Forslag fra styret og medlemmene 

- Arbeidsprogram 2016 (framlegges på møtet – ligger også på hjemmesiden) 

- Regulering av medlemskontingenten: Kontingenten for 2017 beholdes uendret på kr 100,-.  

- Budsjett 2016 (framlegges på møtet – ligger også på hjemmesiden) 

- Nedbygging av dyrket mark. Kan Vangsåsen vel stille seg bak følgende generelle holdning: 

«Vangsåsen vel er kritisk til nedbygging av dyrket mark.» 

- Evt. saker som kommer inn fra medlemmene. 

Frasigelser av verv og forslag til kandidater til styre, revisorer og valgkomité bes meddelt valgkomitéen ved 

Torild Dalsrud, Kirkebyenga 49, 2323 Ingeberg (tlf 625 98 058; e-post: kdalsrud@frisurf.no) innen 5. februar.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder, Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 2323 Ingeberg (e-

post: oddvar.dufseth@bbnett.no) innen 5. februar.  

Om noen ønsker årsmøtedokumentene tilsendt før møtet, så meld fra til Oddvar Dufseth på telefon eller e-post. 

Vi byr på kaffe og kringle. Også i år vil vi premiere en vinner blant dem som har skrevet navnet sitt i gjesteboka 

på Dufsetbakken. Forøvrig blir det utlodning.  

Vi har ikke noe spesielt program utover årsmøtet. Så vi håper vi kan bruke kvelden til å prate og hygge oss 

sammen og eventuelt diskutere og utveksle meninger om det som er av interesse for oss i Vangsåsen.  

Ole serverer gjerne snacks og drikke av ulike slag.  

VEL MØTT! 
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Nyhetsbrev – side 2 
 

 

Verv i Vangsåsen vel 
Arbeidet i velforeningen er givende og viser at det går an å få gjennomført ganske mange positive 
tiltak, selv i ei utkantgrend. Og det rare er at selv om en får gjennomført noen tiltak, blir det stadig flere 
kroner på kontoen. Og da er det alltid muligheter for å få gjort mer til glede for de som bor her oppe. 
Men flere burde bli med og foreslå gode tiltak og være med «å dra lasset». Hjelp valgkomitéen og gi 
dem tips om gode kandidater. Foreslå gjerne deg selv også! 

 

Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga 3.eller 10. april 

Vi håper at det blir sein vår og at det også i år kan arrangeres aktivitetsdag med langrenn, hopp og 
aking på Kirkebyenga. Tiltaket er for hele velforeningen, så møt opp til en dag full av konkurranser for 
barna; grilling og sosialt samvær – og så steker vi noe i bakerovnen. Program tilpasset føreforholdene 
og med endelig dato kommer på hjemmesiden og blir delt ut i postkassene på Kirkebyenga. 

 

Måneskinnstur til Dufsetbakken onsdag 23. mars kl 1900  

Onsdag 23. mars blir det ordentlig måneskinnstur. Vi går fra bommene på Ormseter og Granstua kl 
1900 og så møtes vi på Dufsetbakken ca kl 1930 Der tar vi oss god tid og nyter det vi har med oss i 
sekken av vått og tørt før vi trasker tilbake igjen. 

 

Nytt fra styret 

- Åsvegen blir brøytet også i vinter. 

- Vi har fått opplyst at Veståsløypa blir kjørt opp, og vi skal prøve å få til en tilknytning til 
Kirkebyenga 

- Vi har fått muntlig beskjed om at planene om asylmottak på Vangseter er skrinlagt. 

 

 

 Bruk refleks når du går etter vintermørke veger! 

__________________________________________________________________________ 

Kvittering medlemskontingent Vangsåsen vel 2016                                                                   

Innbetalt til                                                                 Beløp                                               Betalerens kontonummer 

1800 60 10772                                                      100, 00 

Riv her 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Betalingsinformasjon                                                                     GIRO                      Betalingsfrist  11. februar 2016 
 
Medlemskontingent for 2016 (husstand)           Underskrift ved girering 

 

E-post:                                                                   __________________________________ 

Betalt av                                                                                              Betalt til 

                                                                                                                           Vangsåsen vel 
                                                                                          v/Guri Veiseth Sæhlie 
                                                                                                              Veståsv 200 
   2323 INGEBERG 
 
                 Belast                                                                                                                                                Kvittering  
                   konto                                                                                                                                                 tilbake 

Kundeidentifikasjon (KID)                                Kroner           Øre                        Til konto 

                                                                100   00                   1800 60 10772 

 


