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1. Møtereferat 
 

Dato: 18.01.2011 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:00 

Sted: Nicolai 

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 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling 
Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 11.12.2010 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Materiale hos Atle Roaldstveit. 
Er fremdeles ikke hentet. 

- Velforbundet og dets etterfølgere. Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar. 
Ikke noe nytt. 

- Samarbeidet med Ormseter. 
Aktuelle samarbeidspunkter finnes i møtereferater. Krakken står fremdeles ute.  Vidar purrer.  

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

- Trafikksikkerhetstiltak Kirkebyenga 
Avventer Vegvesenet. 

- Gave til vinner uttrukket fra gjesteboka på Dufsetbakken (Lise) 
Sekk, sitterunderlag og drikkeflaske.  Fylles opp med f.eks. appelsiner og Kvikklunsj. 

- Brøyting av Åsvegen. 
Vegstyret har stilt seg positivt til det.  Men det blir en del tømmerdrift i vinter.  Avventer. 

- Registrering i Brønnøysundregistrene (Se vedlegg). 
Tilbakemelding mottatt. 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua. 
Ikke avklart (Håkon). 

- Skiløypeskilt. 
Vegvesenet har snudd dette selv.  Da regner vi med at de mener at de har ansvaret selv. 
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3. Medlemsliste. Økonomi (Lise) 

- Medlemsantall og medlemsliste. Hvor mange har betalt etter 1.10? Har vi en oppdatert liste?  
Oppdatert liste sendes på mail.  Etter 1.10 har 19 betalt.  Medlemstall 2010: 87. 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 18.01: Kr. 39.926,99. 

4. Rekruttering av medlemmer 
Nye 300 giroer trykkes opp – for vedlegg til årsmøteinnkalling. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Styret følger med og har bedt om tips om hvem som flytter til området 
- Egen velkomstbrosjyre der vi også skriver litt om velforeningen og vedlegger gavekort på 

medlemskap i tilflyttingsåret (Håkon og Nikolai).  Ikke utarbeidet ennå. 
Oddvar oversender det som er laget tidligere. 

- Servicesenteret i kommunen skal vurdere om det er mulig å legge ved info fra velet når det 
sendes ut info til nye innbyggere. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Distribusjon, som forutsatt? 
Distribusjon ok. 

- Innhold neste nyhetsbrev: 
Leder 
Nytt fra styret 
Innbetaling av medlemskontigent 
Giro 
Trekning av vinner 
Årsmøteinnkalling – regnskap og årsberetning deles ut på årsmøtet. 
Status lekeplass Kirkebyenga 

- Tid for utsendelse ca 4. februar – siste frist 10. februar (14 dgr før årsmøtet). 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Lekeplass/balløkke på Kirkebyenga 

- Status balløkke og hinderløype: 
Søknad (50%) om spillemidler er sendt – kommunen videresender til Hedmark 
fylkeskommune som prioriterer ift. dept. 
Restfinansiering: Hamar kommune + dugnadsinnsats 

- Øvrige tiltak søkes spesielt. 
- Hvordan skal dette organiseres? 

Egen komitee?  Tas opp i møte med plankomiteen (Oddvar). 
Oddvar har styrets fullmakt til å søke støtte fra ulike givere til tiltak som ikke blir finansiert av 
spillemidler 

8. Akebakke på Kirkebyenga 

- Hva må gjøres?  Tas i møte med plankomiteen (Oddvar). 

9. Samlingsplass (Grillplass) langs skogsbilveien 

- Helhetlig utforming med bl.a. gapahuk 
- Forslagskjema i postkassa (Lise) 
- Kart over stier 
- Kart over hva man ser 
- Oppslagstavle 
- Termometer 
- Annet? 

- Tiltak for 2011: Befaring når det blir bart. 
- Ca. 1050 har skrevet seg inn i 2010 

10. Gjørsli fjelltak  
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- Status i formannskapets behandling 
Møte med grunneierne avholdt 4. nov.: 
Eneste mulige alternativ er alternativ 4. 
Ny reguleringsplan vil da bli lagt ut til høring hvis dette fremdeles er aktuelt for tiltakshaver. 

11. Merking av stier i området (Håkon) 

- Status 
Uforandret. 

- Forslag til merkeprosjekter  
Lage kartskisse.  Kontakte Olav Martinsen for hvordan dette skal merkes. 

- Rydding av Veståsløypa 
Aktuelt til vår/høst. 

12. Julekut julaftens morgen på Kirkebyenga 

- Hvordan angriper vi dette videre? 
- Finansiering 

Vi ligger lavt i 2011 og diskuterer dette igjen i 2012.  

13.  Årsmøte 25. februar 

- Program 
  Årsmøtet avholdes på Mammuthus  fredag 25. februar kl 1900 etter følgende program:  

 
•         Godkjenning av  innkalling og sakliste  
•         Valg av  møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive  protokollen  
•         Regnskap 2010 -  Lise  
•         Årsberetning -  Håkon  
•         Valg av styre,  revisorer og valgkomite. Valgkomiteen må aktiveres. Oddvar. 

Leder:    Oddvar Dufseth  2 år Revisor: Tora Kleven 

Nestleder:  Vidar Aasen  1 år Vararevisor:Atle Roaldstveit 

Kasserer:   Lise K. Stensrud  1 år 

Sekretær:   Håkon Dufseth  2 år 

Styremedlemr:  Nikolai Hausammann 1 år 

Varamedlem:  Arne Monsen  2 år 

Valgkomitee: Ola Bleken Rud, Tom Rosenberg, Torhild Dalsrud 

 
•         Vedtektsendringer: Bør registrering i Brønnøysund  vedtektsfestes? Nei. 
•         Kontingent for  2012.  Beholdes  uendret.  
•         Styrets  aktivitetsplan for 2011:   
 
Fre 29. april Medlemsmøte med etterfølgende pubkveld på Mammuthus  

  Ma 2. - 5. mai  Plukke søppel langs vegene i området 

  Primo mai Merking av et par stier for rydding til høsten 

  Fre 27. mai Dugnad på lekeplassen på Kirkebyenga med etterfølgende sosialt samvær 

  Ti 7. juni   Tur til Raumyra 

  Juni  Dugnad Dufsetbakken 

  Ca 10. juni Sommerfest  på Ormseter 

  Lø 18. juni Tur i Vang almenning for de som ønsker å gjøre seg kjent i nærområdet 

  Fre 24. juni St. Hans-feiring på ”Dufsetbakken”. Bål – Pølsegrilling.  

  Lø 20. aug Dugnad på merking og rydding av stier i området.  

Fre 30. sep De spreke går en runde på en av våre stier  og alle samles etterpå til nabotreff på 
Mammuthus. 

  Fre 18. nov  Førjulstreff på Lier  

Fre 24 feb 12 Årsmøte 

  Hele året:  Følge med på kommunale planer og vegsaker 
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  Vår/sommer Dugnadskvelder på Kirkebyenga etter nærmere program fra 
plankomiteen 

  Andre innspill tas imot på årsmøtet 

 

- Innkalling i nyhetsbrev med beskjed om hvor frasigelser av verv og forslag til nye kandidater 
kan sendes. 

- Hva skjer etter det formelle møtet?   
Kåre vinneren fra gjesteboka 
Sosialt samvær 

NYE SAKER: 

14. Eventuelt 
Sjablong til krakker – Ikke avklart ( Vidar) 

15. Neste møte 

Forslag: Tirsdag 8. mars kl 1900 hos Håkon 

Tema: Konstituering.  

 


