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1. Møtereferat 
 

Dato: 11.12.2010 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 19:45 

Sted: Oddvar 

Referent: Oddvar 

 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 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møter, 14.10 og 11.11 

Godkjent. 

3. Nyhetsbrev/infoskriv 

Forslag var utsendt på mail 10.12. Forslaget ble godtatt uten andre endringer enn at det føyes til 
noen av beslutningene fra dagens møte og annonsen om julekut på Kirkebyenga endres: 
Etter samtale med Bjørn Åge Lehne som har holdt tradisjonen med julekuten i hevd gjennom 
mange år, mente Arne at annonsen burde kuttes ned slik at det knapt står noe mer enn at 
julekuten arrangeres som tidligere år. 
Oddvar tilpasser annonsen til det ønsket som har framkommet. Se for øvrig sak 4.  

OPPFØLGINGSSAKER: 

4. Julekut julaftens morgen på Kirkebyenga. 

Fra den ansvarlige for julekuten på Kirkebyenga, er det ikke noe ønske om å åpne arrangementet 
for andre enn de som bor på Kirkebyenga. Det blir derfor heller ikke søkt om noe tilskudd i år. 
Styret tar dette til etterretning.  

NYE SAKER: 

mailto:nikolaihausammann@gmail.com
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5. Årsmøte 

Årsmøtet avholdes på Mammuthus fredag 25. februar kl 1900. Det blir vanlige årsmøtesaker, og 
etterpå blir det et hyggelig samvær, pubkveld. Det serveres kaffe og kake, og de som ønsker det 
får kjøpt ”noe attåt”. 
 

6. Trekning av vinner innskrevet i gjesteboka fra Dufsetbakken 

Vinner ble trukket ut. Navn kunngjøres på årsmøtet der premien også blir overrakt. Lise sjekker 
om Sparebanken Hedmark sponser med en tursekk, og på neste styremøte finner vi ut hva vi 
skal kjøpe og legge oppi. 

7. Eventuelt 

Lise har ønsket et termometer på Dufsetbakken. Andre har sikkert andre ønsker. Vi tenker litt på 
en helhetlig utforming av hele rasteplassen og oppfordrer de som bruker den til å lage en 
skisse eller komme med ønsker om hva de gjerne vil skal finnes der. 

Lise hadde fått tak i blankett for registrering av foreninger i Brønnøysundregistrene og fikk 
underskriften til tilstedeværende styremedlemmer. Lise sørger for fullstendig utfylling og 
framsending av blanketten til enhetsregisteret. 

8. Neste møte 

Tirsdag 18. januar kl 1900 hos Nikolai.  

Tema: Vanlige styresaker, herunder forberede årsmøtet. 


