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 Nå på senvinteren, og er  
 

  
 

Nytt fra årsmøtet. 
Årsmøtet fant sted på Mammuthus 28. februar med 17 medlemmer til stede. Oddvar Dufseth 
ledet møtet og Tove Rosenberg førte protokollen som ble underskrevet av Andreas Sæhlie 
og Ole Johan H Basmo. 

Det var ingen kommentarer til den framlagte årsberetningen som dermed fikk årsmøtets 
godkjennelse. Godkjent ble også regnskapet som viser et underskudd på kr 10.687, og vel-
foreningen har kr 101.278 på bok. Årsberetningen og regnskapet finnes på hjemmesiden 
www.vangsaasenvel.no, under «Årsmøter» og «2020+». 

Det var en som hadde frasagt seg gjenvalg til styret; nestleder Solveig Fredriksen Aasen. 
Valgkomiteen hadde funnet ett nytt styremedlem. Det nye styret ser slik ut etter at det har 
konstituert seg på et seinere styremøte: 

Leder:    Oddvar Dufseth (gjenvalg for ett år) 
Nestleder:   Idar Smith-Hald (ny, på valg i 2022) 
Kasserer:   Brigt Birkeland (på valg i 2022) 
Sekretær:    Tove Merete Rosenberg (på valg i 2021) 
Styremedlem/webansv: Henriette Kildahl (på valg i 2022)    
Styremedlem/webansv: Magnus Heramb (på valg i 2021) 

Jon Flisen ble gjenvalgt som revisor for to år. Hanne Marit Diesen som vararevisor var ikke 
på valg. Pål Tåsåsen fortsetter som leder av valgkomiteen i ett år. Emil Carlson velges inn i 
valgkomiteen for to år og Ingrid Busterud for 3 år. 

Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2018 ble vedtatt. Begge deler finnes blant 
årsmøtedokumentene på hjemmesiden. Videre besluttet årsmøtet at kontingenten for 2021 
økes til kr. 200,-  

Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble Solveig Fredriksen Aasen takket for innsatsen 
i styret.  

Møtet ble avsluttet med Vidar Aasen som sang og spilte og underholdt oss med ordspill og 
quiz om lokalbetegnelse på folk fra ulike steder i landet. 

Aktivitetsdagen på Kirkebyenga. 

Den årlige aktivitetsdagen ble arrangert lørdag 7. mars. Oppslutningen har vært betydelig 
større tidligere år, men det er nok vanskelig å finne en dag som passer for alle. Været var litt 
grått og kaldt, men skiføret var jo upåklagelig for de ca 10 barna som stilte til start i.  

Pandemi. 
I disse tider da det føles som om koronavirusene flyr rundt oss på alle kanter, er det lett å 
bli både redd og fortvilet. Mange er i hjemmekarantene, men alle er bedt om å holde seg 
mest mulig hjemme hvis en ikke har en tvingende grunn til å reise på arbeid eller ett eller 
annet pålagt oppdrag.  

Men heldigvis er det tillatt å gå ut og få frisk luft bare en holder avstand. Selv om alle som 
bor oppi åsen her går ut samtidig, er det ingen som behøver å tråkke hverandre for nær. Vi 
har friarealer nok, og de må benyttes. Når skaren holder, kan en lett gå på oppdagelses-
reise på nye steder. Det finnes mange stier og veger som kan benyttes.  

Benytt anledningen nå som du har slik å gjøre – gå på oppdagelsesferd i nærområdet. 
Barna vil ha stor glede av det. Kanskje du selv også vil sette pris på dette flotte området vi 
bor i. God tur – og god påske til dere alle! 

Hilsen Oddvar 
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Medlemskontingent for 2020 kr. 150 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. Skriv «Medlemskontingent» 

Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling. 
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  

Det var ulike langrennsløyper å velge mellom, alt etter alder. Noen fikk god hjelp for å kom-
me seg gjennom mens andre raste gjennom på egen hånd og så fort at tidtagerne knapt rakk 
å henge med. Det var premieutdeling etter konkurransen og populære premier til alle.  

Aktivitetsdagen ble avrundet med grilling, kaffe og kaker.  

Takk til arrangementskomiteen og Torild og alle som bidro til at dette igjen ble et vellykket 
arrangement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søppelplukking 
27. – 30. april skal vi plukke søppel langs vegene i området vårt. Dette er en aktivitet der vi 
ikke trenger ferdes tett på hverandre, så søppelplukkingen vil vi gjennomføre uavhengig av 
status for utbredelsen av koronaviruset. Styret håper på god hjelp fra velvillige søppelplukke-
re. Vi håper at det melder seg så mange at vi kan få gjort en god våropprydding langs alle 
vegene i området vårt. Ta også opp hundemøkk der det er fare for at barn kan grise seg til 
på det. Om du ønsker å være med på å rydde i nærområdet, kontakt Oddvar Dufseth, 
Gåsbuv 900, epost: oddvar.dufseth@bbnett.no, tlf. 930 67 862, innen søndag 26. april. 
Han registrerer hvor du vil plukke og vil levere ut sekker til å samle søppelet i. De fylte søp-
pelsekkene settes ved avfallscontaineren øst for rundkjøringa på Korslund seinest om kvel-
den 3. mai. Hamar kommune henter søpla 4. mai. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 

Nytt fra styret. 

• Vi har bestilt ytterligere 5 nye krakker som blir levert før 17. mai. 

• Stikomiteen er snart i gang med arbeidet sitt og ønsker hjelp, bl.a. til snekring av f eks 
klopper, sette opp gjerdeklyv og nye skilter. Ta i så fall kontakt med Vegard Urset 
(mob 915 26 490) 

• Styret søker om tilskudd fra flere tilskuddsgivere til de aktivitetene årsmøtet har ved-
tatt å gjennomføre. Det er videre utbygging og forbedring av stinettet, vedlikehold og 
ytterligere utbygging av lekeplasser. 

Du kan nå GI DIN GRASROTANDEL TIL VANGSÅSEN VEL 

HUSK MEDLEMSKONTINGENTEN! 

Medlemsmøte 

fredag 24. april på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Det er ingen grunn til å tro at koronasituasjonen bedrer seg så raskt, så møtet avlyses like 
godt først som sist. 

Styret 

 

Måneskinnstur 
Onsdag 8. april kl 1900 fra Ormseter (bommen)/Granstua 

Av erfaring fra tidligere år trenger vi ikke avlyse turen, og det blir ikke vanskelig å 
overholde myndighetenes krav til avstand. Turen går til Dufsetbakken der vi nyter 
det vi har av vått og tørt i ryggsekken før vi går tilbake hver til vårt. 

Styret 
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