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1. Møtereferat 
 

Dato: 18.11.2009 

Tidspunkt kl.: 20:00 – 22:00 

Sted: Arne Monsen, Kirkebyenga 60 

Referent: Håkon Dufseth 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth oddvar.dufseth@c2i.net 

Vidar Aasen regulus-va@hotmail.com 

Lise K. Stensrud lise.k.stensrud@sparebanken-hedmark.no 

Nikolai Hausammann nikolai@smartsync.no 

Arne Monsen post@loitengris.no 

Håkon Dufseth hakon.dufseth@no.ibm.com 

 

1.1 Agenda 

1. Godkjenning av innkalling 

FASTE SAKER: 

2. Referat fra forrige møte. 

Godkjenning av referat  

Oppfølging: 

Valgkomité  

Brev til Turistforeningen ang skilting ved Raumyra (Oddvar)  

3. Medlemsliste. Økonomi  

4. Rekruttering av medlemmer 

5. Utlevering av velkomsthilsen til nye beboere!  

6. Brosjyre/infoskriv (Håkon) 

Ny brosjyre/infoskriv sendes ut i begynnelsen på januar. Håkon forbereder dette med bl.a. smånytt fra 
åsen. Oddvar skriver leder. Invitasjon til nabotreff. Annet innhold? 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Bli kjent med naboen-samling 22. januar. (Vidar) 

8. Lekeplassen på Kirkebyenga (Arne) 

9. Balløkke på Kirkebyenga (Arne) 

10. Samlingsplass (Grillplass) langs skogsbilveien Status. (Oddvar) 

11. Wiik-dagen Var du på evaluering 21.okt, Vidar? 

12. Poststedsnavn Status. (Oddvar) 
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NYE SAKER: 

13. Velforeningens mål og tiltak for neste år (Alle må tenke gjennom dette) 
Vedtektenes § 2: ”Vellets formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for Vellets 
medlemmer.” 

Målområder, f.eks: 

- Sosialt liv medlemmene imellom 
- Nærmiljø 
- Samfunnsutvikling 
Tiltak bundet til ulike mål 

14. Eventuelt 

15. Neste møte 

Forslag: Onsdag 16. desember hos Nicolai. 

 

1.2 Kommentarer og aksjonspunkter 

1. Godkjenning av innkalling 

Arne har ikke fått innkalling. 

2. FASTE SAKER: 

• Referat fra forrige møte. 

Referatet godkjent.  

• Oppfølging: 

o Valgkomité  

Ingen har foreløpig sagt ja.  Styret opptrer som valgkomité fram til årsmøtet. Hver og 
én foreslår ny kandidat til erstatning om de velger å gå ut. Styret foreslår valgkomité 
for neste periode. 

o Brev til Turistforeningen ang skilting ved Raumyra (Oddvar). 

Mail er sendt og svar mottatt.  Turistforeningen vil samarbeide med Hedmarken 
turistløyper om saken. 

• Medlemsliste. Økonomi. 

35 har betalt for 2009/2010; 21 betalt for 2008.  Lise setter opp oversikt pr. år og samlet 
medlemsliste. 

Kr. 18.106,69 på konto. 

Arne sørger for overføring av midlene i Postbanken til Sparebank 1 Hedmark 

• Rekruttering av medlemmer 

• Utlevering av velkomsthilsen til nye beboere!  

Hamar kommune skal se på muligheten for å gi oss oversikt. 

• Brosjyre/infoskriv (Håkon) 

Ny brosjyre/infoskriv sendes ut i begynnelsen på januar. Håkon forbereder dette med bl.a. 
smånytt fra åsen. Oddvar skriver leder. Invitasjon til nabotreff på Mammuthus.  Giro for 
medlemskontigent vedlegges.  Dato for årsmøte.  Årsmøtet og nabotreffet annonseres også 
inn på HA-tavla og Huskelappen. 
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3. OPPFØLGINGSSAKER: 

• Bli kjent med naboen-samling 22. januar. (Vidar) 

Hyggekveld! Vidar underholder.  Rebus.  Quiz.  Vinlotteri. 

Hva kan Ole selge? (Oddvar avklarer) 

Lage opplegg for steder å besøke i 2010? 

Lekeplass/balløkke på Kirkebyenga? 

Ideer og planer for årsprogram 2010 etterlyses og diskuteres 

Vi spandere kaffe og kake.  

Vi må banke på dører og invitere folk en ukes tid i forvegen. 

• Lekeplassen på Kirkebyenga (Arne) 

På agenda 22. jan.? 

• Balløkke på Kirkebyenga (Arne) 

På agenda 22. jan.? 

• Samlingsplass (Grillplass) langs skogsbilveien Status. (Oddvar) 

Planert men ikke gruset.  Enighet om avtale; men ikke undertegnet.  Utstyr bestilles og 
plasseres til våren. 

• Wiik-dagen 

Vi deltok ikke på evaluering 21.okt.  Arrangørene mener at dagen var velykket. 

• Poststedsnavn 

 Ikke noe nytt i saken.  Purres (Oddvar). 

4. NYE SAKER: 

• Velforeningens mål og tiltak for neste år (Alle må tenke gjennom dette) 

• Vedtektenes § 2: ”Vellets formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for 
Vellets medlemmer.” 

• Målområder, f.eks: 

o Sosialt: Samle medlemmene om felles tiltak og støtte oppunder lokal aktivitet og 
engasjement 

1. Skirenn, St. Hans-fest, måneskinnstur, karneval, bidra ved julearrangement i 
Kirkebyenga? 

o Bidra til utvikling av nærmiljø 
1. Kompetansesenter for nærmiljøtiltak 

o Samfunnsutvikling; kontakt mot kommune, vegmyndigheter 

• Eventuelt 

o Årsmøtedato settes til onsdag 3. mars. 

o Rundkjøring ved Korslund.  Oddvar lager forslag til brev til vegmyndighetene. Brevet 
sendes styret på høring før det sendes ut. 

o Boligplan for Hamar kommune mottatt til høring. Innspill sendes Oddvar som lager et 
forslag til høringsuttalelse. 

• Neste møte 

• Fredag 18. desember hos Vidar. Juleavslutning med ektefeller/partnere. 

o Møte kl. 19: Saker: Infoblad, agenda 22. jan. 

o Kl. 20: Øl, akevitt, og rakfisk etterpå. 

 


