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1. Møtereferat 
 

Dato: 11.11.2010 

Tidspunkt kl.: 20:30 – 21:30 

Sted: Oddvar 

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 nikolaihausammann@gmail.com 

Arne Monsen post@loitengris.no 

Håkon Dufseth hakon.dufseth@no.ibm.com 

Torild Dalsrud kdalsrud@frisurf.no 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 

1. Skal vi finansiere utbedring av lekeapparatene, slik det er behov for i hht rapporten fra 
kommunens kontrollør? Rapporten var oversendt styremedlemmene tidligere. Velforeningens 
kostnad ved dette kan bli inntil 10.000 kr. Vi vil søke kommunen om tilskudd til dekning av 
utgiftene. 
Kostnadene fordeler seg med omtrent kr. 5.000 på reparasjon av sklie og kr. 4.300 til utbedring 
av tårnet og ca 500 til bark under lekeapparatene. Plankomiteen har selv skaffet dekk til 
reparasjon av huska. Styret vedtok å dekke disse kostnadene; Oddvar sender søknad til 
kommunen for å få tilbakebetalt kostnadene. 

2. Skal vi ta et krafttak for Kirkebyenga de nærmeste to-tre årene for å etablere en leke-
/aktivitetspark der nede som hele velforeningsområdet kan få glede av? Dette gjelder først og 
fremst Kirkebyenga, men kan også bli viktig ifm utvidelsen av boligfeltet mot Vangseter. 
Styret er imponert over det planleggingsabeidet som er utført så langt. Totalt kostnadsoverslag vil 
ende på ca. kr. 700.000.  Prosessen videre vil bli å sette opp et budsjett (inntekter og utgifter) og 
søke om midler fra forskjellige bidragsytere.  Styret stiller seg positivt til å fortsette prosessen. 

3. Ifall det er enighet om en satsning på Kirkebyenga, foreslås at styret gir leder fullmakt til, i samråd 
med plankomiteen å søke om tilskudd/nærmiljøtiltak for å komme i gang med balløkke og 
utvidelse av lekeplassen fra våren 2011. 

 Styret vedtok at Oddvar får fullmakt til å finne ut hvor det skal søkes om tilskudd samt å søke om 
tilskudd. 

 
Eventuelt 

• Avlyst treff på Lier vil ikke bli avholdt noe annet sted 
• Det meste av innholdet i infoskrivet bør være klart til 11. desember. Håkon og Oddvar forbereder 

nyhetsbrevet som gjennomgås på styremøtet. 
• Oddvar tar muligheten for å brøyte Åsvegen i vinter opp med vegstyret. 


