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1. Møtereferat 
 

Dato: 17.08.2010 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Lise 

Referent: Håkon 

 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 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 19.05. 

Godkjent. 

Oppfølging: 

- Stolpene til oppslagstavlen ved Vangseter lar vi stå.  

- Materiale hos Atle Roaldstveit er ikke hentet (Lise). 

- Norges velforbund og dets etterfølgere (kfr en rekke oversendte mailer).  
To nye forbund, Vellenes Fellesorg. og Velforbundet.  Vi avventer og melder oss ikke inn i 
noen av forbundene.  Vi er medlem i ’Samarbeidutv. for velforeninger i Hamar’.  Men er ikke 
avkrevd medlemsavgift.  Så vi har vel ingen forsikringsordning? 

- Driftsavtale mellom Velet og Hamar kommune vedr. lekeplass på Kirkebyenga. Kfr mail av 
10.08 til kommunen v/Tellef Frøysaa. 
Lekeplassen skal sertifiseres, og driftsavtalen er nå underskrevet for å få sertifiseringen gjort 
vederlagsfritt..  

- Skilt der Veståsløypa krysser Veståsvegen skal velforeningen å skjule/synliggjøre etter 
behov. Håkon følger opp dette fra år til år. 
Vegvesenet har snudd skiltene. 

- Kulturmidler fra kommunen. 
Mottatt kr. 6.680 fra Hamar kommune. 

- Midler fra Sparebanken Hedmark Sparebank og Totens Sparebank  
Mottatt kr. 3.000 fra Sparebanken Hedmarken og 1.500 fra Totens Sparebank. 

- Hundeleven fra Vangsåsen hundepensjonat. 
Ingen nye klager. 

- Lokomobilen på Raumyra. 
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Befaring 1. juni, dårlig frammøte. Saken stilles i bero til fram til våren 
- Samarbeidet med Ormseter. 

Vidar var på sommerfesten.  Ingen andre lokale.  Mye god mat.  Vidar sjekker om det er 
andre arrangement utover høsten. 

- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga? 
Tas opp på et medlemsmøte. 

- Hvor er den høye grana? 
Oddvar har funnet den, den står nedenfor utedassen ved snuplassen. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Lise) 

- Medlemsantall og medlemsliste.  
       81 medlemmer, Lise sender listen på mail. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 17.08: Kr. 31.408,99. 

4. Rekruttering av medlemmer 

Tas opp igjen på neste møte med tanke på å gjøre en offensiv før nyttår. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

Tas opp igjen i neste møte.  Oddvar kontakter Servicesenteret i kommunen. 

6. Brosjyre/infoskriv 

- Innhold 
Leder (Oddvar) 
Samling på rasteplassen 
Tur på natursti og treff på Gåsbustua 
Merking av stier 
Lekeplass på Kirkbyenga 
Rasteplassen 
Nytt ffa styret 
Innbetaling av medlemskontigent 

- Tid for utsendelse 
Senest 24. september. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Valgkomite 

- Torild Dalsrud har sagt seg villig til å gå inn i valgkomiteen. Hun oppnevnes. 

8. Lekeplassen på Kirkebyenga 

Ifm. dugnad for å rive apparatene 10. juni møtte bare Oddvar og Nikolai.  Istedet for riving ble det 
organisert rydding av noen naboer.  Etter det har det blitt utført mye dugnad på plassen slik at 
den nå skal sertifiseres.  Det blir sannsynligvis noen utgifter for Velet til sand og bark.  I tillegg vil 
det bli satt opp en prioriteringsliste over lekeapparater som ønskes. 

9. Balløkke/akebakke på Kirkebyenga 

Det vurderes om balløkke plasseres ved lekeplassen.  Akebakke som tidligere planlagt.  Det er 
planlagt en aktivitetskomitee.  Denne bør være en del av velet. 

10. Vedlikehold/innkjøring av krakkene 

Gjøres av Vidar og Nikolai. 

11. Samlingsplass (Grillplass) langs skogsbilveien 

- Kjøpe en fl. cognac til Morten (Håkon) 
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      403 besøkene sålangt 

- Nytt arrangement, samling søndag 26. sept. kl. 13, fra bommen ved Ormseter 12:30. 

- Vi kjøper et rastebord til 

12. Wiik-dagen, 11. september 

- Stand – innhold?  Oddvar lager et infoskriv.  Kart med områdegrenser. 

- Hvem står der?  Ingen andre enn Oddvar har anledning.  Evt. Nikolai noe tid. 

13. Korslundkrysset rundkjøring  

- Nytt forslag er mottatt. 
- Det ser ut til å løse seg ift. grunneier. 

14. Hoppanlegget i Lierberget  

- Reguleringsplanen med trafikkvurderinger og det hele ligger på 
http://www.hamar.kommune.no/article25508-4.html.  

- Forslag til uttalelse fra Vangsåsen vel er utarbeidet og godkjennes av styret for framsending 
til kommunen.  Frist 21. aug. 

15. Gjørsli fjelltak  

Ikke noe nytt. 

16. Merking av stier i området (Håkon) 

Er midlertidig merket fra Granstua til Ålsbergmyra.  Kommer opp med forslag om hva som skal 
merkes til neste møte.  Må bli enige om hvordan de skal merkes (skilt, merker). 

 

NYE SAKER: 

17. Trafikksikkerhetstiltak på Kirkebyenga 

Det ryddes vekk noe krattskog ved innkjøringen.  Det ønskes satt opp vikepliktsskilt i krysset med 
St. Mikaels veg.  Oddvar sender brev til Vegvesenet og Hamar kommune (Kirkebyenga er 
kommunal veg. 

18. Nabotreff på Gåsbustua 1. oktober.  Natursti (Vidar). 

Må vi betale leie?  Den enkelte kan kjøpe suppe, øl og vin. 

Natursti kl 18 

Gåsbustua kl 19 

19. Eventuelt 

Legg innbetalingsblanketter i postkassen på rasteplassen (Lise) 

Per Arnes bussreiser mm: Mye bilvrak etc. 

20. Neste møte 

Tirsdag 12. oktober kl 1900 hos Vidar  

 


