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Medlemskontigent for 2018, kr. 100, kan betales til kontonr. 1800 60 10772 
Kontaktperson Pål S. Tåsåsen på tlf 415 98 595 eller e-post pal.tasasen@outlook.com  

 

 
 

Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus 

 
 

Fredag 02. mars 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 2017 (framlegges på møtet – ligger også på hjemmesiden) 
- Regulering av medlemskontingenten: Kontingenten for 2019 økes til kr 150,-/husstand.  
- Budsjett 2018 (framlegges på møtet – ligger også på hjemmesiden) 
- Evt. saker som kommer inn fra medlemmene. 

 

Frasigelser av verv og forslag til kandidater til styre, revisorer og valgkomité bes meddelt valgkomitéen ved 
Oddvar Dufseth, Gåsbuvegen 900, 2323 Ingeberg (tlf 930 67 862; e-post:oddvar.dufseth@bbnett.no) innen 23. 
februar.  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder, Pål S. Tåsåsen, (e-postpal.tasasen@outlook.com) 
innen 23.februar. 

Velforeningen spanderer kaffe og kringle. Også i år har vi trukket ut en heldig vinner blant dem som har skrevet 
navnet sitt i gjesteboka på Dufsetbakken, som får en liten premie. Navnet på vinneren blir annonsert på 
årsmøtet. 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.  

Vel møtt! 
 

mailto:pal.tasasen@outlook.com
http://www.vangsaasenvel.no/
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Verv i Vangsåsen vel 
Det å sitte i styret i velforeningen er en interessant og lærerik opplevelse. Det gir innsikt i hva som 
rører seg i området, samt muligheten for å bli kjent med mange flotte mennesker. 
Arbeidet i velforeningen er givende og viser at det går an å få gjennomført ganske mange positive 
tiltak, men vi har alltid behov for flere innspill. Det er også behov for personer som kan organisere 
gjennomføringen av tiltakene; Hjelp valgkomitéen og gi dem tips om gode kandidater. Foreslå gjerne 
deg selv også! Vi oppfordrer spesielt nye beboere i området til å melde sin interesse. 
 

Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga mars/april 
I motsetning til i fjor, har vi år ingen problemer med tilgang på snø her oppe i Vangsåsa (enkelte av 
oss begynner sågar å få troen på at vi slipper unna plenklipping på denne siden av sommerferien). 
Derfor ser vi frem til nok en aktivitetsdag med spennende aktiviteter på snø og is 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. Foreløpig dato er satt til 08.april, og mer 
informasjon vil komme på hjemmesiden og facebooksiden. 

 

Nytt fra styret 
Vangsåsen Vel, i likhet med andre interesseparter, har sendt innspill til kommuneplanen som nå har 
vært ute på høring. Her var det blant annet fokus på velets holding til etablering av fjelltak, både 
innenfor Gåsbu og på Gjørsli. Kommuneplanen skal vedtas i April, og velforeningen vil komme tilbake 
med mer informasjon når dette foreligger. 

 

 

Bruk refleks når du går etter vintermørke veger! 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Kvittering medlemskontingent Vangsåsen vel 2017                                                                   
Innbetalt til                                                                 Beløp                                               Betalerens kontonummer 

1800 60 10772                                                      100, 00 
Riv her 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Betalingsinformasjon                                                                     GIRO                      Betalingsfrist 
 
Medlemskontingent for 2017 (husstand)           Underskrift ved girering 
 
E-post:                                                                   __________________________________ 
Betalt av                                                                                              Betalt til 

                                                                                                                           Vangsåsen vel 
                                                                                           
   2323 INGEBERG 
 
                 Belast                                                                                                                                                Kvittering  
                   konto                                                                                                                                                 tilbake 
Kundeidentifikasjon (KID)                                Kroner           Øre                        Til konto 

                                                                100   00                   1800 60 10772 
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