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1. Møtereferat 
 

Dato: 29.03.2011 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:45 

Sted: Håkon 

Referent: Håkon 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@c2i.net 

Runar Hyll Nestleder 975 39 196 runarhyl@online.no 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@hihm.no 

Håkon Dufseth Sekretær 930 05 682 hakon.dufseth@no.ibm.com 

Nikolai Hausammann Styremedlem 958 65 604 nikolaihausammann@gmail.com 

Karen Busterud Styremedlem 913 23 949 karen.busterud@hamar.kommune.no 

Lise K. Stensrud Styremedlem 915 23 740 lise.k.stensrud@sparebanken-hedmark.no 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

2. Presentasjon av den enkelte 

3. Konstituering av styret 
Leder ble valgt på årsmøtet.  Styret betraktet varamedlemmer som valgte styremedlemmer på lik 
linje med de øvrige og valgte nestleder, kasserer og sekretær ihht. oversikten ovenfor. 

4. Godkjenning av referat fra forrige møte, 18.01.2011 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Materiale hos Atle Roaldstveit (Lise). 
- Velforbundet og dets etterfølgere. Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar. 

Ikke noe nytt om velforbundets etterfølgere.  Oddvar sender detaljer på mail til den enkelte. 
Vi er medlem av Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar. 

- Samarbeidet med Ormseter. 
Lise ble utpekt som velforeningens kontaktperson.  Hun tar kontakt med Ormseter og 
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undersøker om vi kan ha neste styremøte der og om mottakslederen kan 
orientere det nye styret om virksomheten på mottaket. 

- Hvorfor vil ikke folk flytte til Kirkebyenga? 
Tas opp på medlemsmøtet 6. mai. 

- Trafikksikkerhetstiltak Kirkebyenga. 
Sankt Mikaels veg blir forkjørsveg.  Velet vil forsøke å få 60 km-sone mellom Torvet og 
Kirkebyenga. 

- Registrering i Brønnøysundregistrene. 
Lise sjekker om vi bør inn i Frivillighetsregisteret.  Vi må ajourføre opplysningene som finnes i 
BREG.  Oddvar tar med skjema for underskrift til neste møte. 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua (Håkon). 
Sjekk hvem som eier denne. 

- PVC-røret i Dufsethagan. 

5. Medlemsliste. Økonomi (Lise) 
- Medlemsantall og medlemsliste. Ca. 70 er medlemmer.  Lise sender ut oppdatert liste. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 29.03:  Kr. 44.725,99. 

6. Rekruttering av medlemmer 
Vi kan bruke medlemslisten for å ’purre’ naboer og bekjente. 

7. Velkomsthilsen til nye beboere  
- Styret følger med og har bedt om tips om hvem som flytter til området. 

Prøv å invitere med til medlemsmøter. 
Vi sender mail over  ’nye’ navn til Nikolai som fører oversikt som diskuteres på styremøtene. 

- Egen velkomstbrosjyre der vi også skriver litt om velforeningen og vedlegger gavekort på 
medlemskap i tilflyttingsåret.  Nikolai har laget forslag.  Oddvar ajourfører denne. 

8. Nyhetsbrev/infoskriv 
Innhold i neste nyhetsbrev: Leder, innkalling til medlemsmøte 6. mai, søppelsanking, premiering 
av søppelsanker, stimerking, hvem er med i det nye styret, referat fra aktivitetsdag på 
Kirkebyenga, planer for rasteplassen. 
Tid for utsendelse: Uka etter påske. 
Distribusjon: 

Lise: Gåsbu - Torvet (men ikke Torvet)     60 stk. 
Torild: St. Mikaels veg fra Torvet + Kirkebyenga    50 stk. 
Håkon: Markestad – Torvet – Korslund     50 stk. 
Nikolai: Dufseth – Skjeset – Dalseng      40 stk. 
Karen: Skjeset (men ikke Skjeset) - Granstua  + Korslund – Narmo   60 stk. 
Oddvar: Bukalsvea.       4 stk. 
Brigt:: Skolebakken fra Vårtun til Vestvang      30 stk.  

OPPFØLGINGSSAKER: 

9. Lekeplass/balløkke på Kirkebyenga 
Status 
Vedlikeholdsarbeidet på eksisterende lekeplass starter så snart snøen går. 
 
Videre utbygging 
Søknad (50%) om spillemidler er sendt kommunen for balløkke og hinderbane.  Dette er 
imidlertid stoppet fordi det ligger en boligtomt på friområdet samt fornminner.  Området må 
omreguleres. Fornminnene befares med tanke på frigivelse/tiltak så snart snøen går. 
Omregulering av området er rekvirert. 
 
Øvrige tiltak som er tenkt gjennomført samtidig er oppsetting av gapahuk, fugleredehuske og 
sjørøverskute. Seinere kommer bl.a. benker og bålplass samt flintbil. Til dette har vi søkt 
Sparebankstiftelseen og kommunen om midler. Vi fortsetter med å søke bl.a. banker og 
Gjensidigestiftelsen om tilskudd. (Oddvar) 
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10. Akebakke på Kirkebyenga 
Hva ønsker beboerne?  Runar avklarer dette. 

11. Vedlikehold av krakkene 
Nikolai er ansvarlig for å få ut krakkene.  Han  finner selv noen som kan hjelpe. 
Sjabloner med ”Vangsåsen vel” anskaffes (ref. det arbeidet Vidar startet).  Krakkene dekoreres 
før utkjøring. 

12. Samlingsplass (Grillplass) langs skogsbilveien 
Hamar kommune og bedriftsidrettslaget ønsker å etablere denne som ’toppunkt’.  Flott. 
Helhetlig utforming med bl.a. gapahuk planlegges, tips mottas på medlemsmøtet.  Imidlertid 
mener styret at vi allerede nå bestiller gapahuk, slik at vi kan få denne på plass helst tidlig på 
året. 
Oddvar avklarer med grunneier (Laila Gjendal), sjekker om Morten Rosenberg kan utføre 
arbeidet. Må arbeidet byggeanmeldes?  Gapahuk bestilles. Befaring for styret 6. april kl. 18.  

13. Gjørsli fjelltak  
Status etter formannskapets behandling 16. mars: Vi avventer til kommuneplanen kommer på 
høring. 

14. Merking av stier i området (Håkon) 
Merkeprosjekter for våren 
Kontakt Olav Martinsen vedr. hvordan disse skal merkes. 
Rydding av Veståsløypa 
Kontakt Pål Diesen. 

15. Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar 
Årsmøte 12. april kl 1900 i Storsalen, Parkgården på Hamar. I tillegg til årsmøtet orienteres det 
om Samarbeidsutvalgets nye hjemmesider på nett.  Noen som stiller i tillegg til Oddvar? 
Kontigent skal betales (Lise). 

16.  Årsmøte 25. februar. Oppfølging 
- Utsending av årsberetning og regnskap til Samarbeidsutvalget (Oddvar). 
- Må få inn protokollen fra årsmøtet (Håkon). 
- Årsplanen 2011: Planlegging av tiltak: 

o 18. juni: Tur i naturstien kl. 12. 
o 24. juni: St.Hans feiring på Dufsetbakken. 
o 18. nov: Er Lier ledig?  Karen sjekker. 

NYE SAKER: 

17. Søppelplukking 
- 1. uken i mai: Kontaktperson Runar Hyll, Kirkebyenga 61  Tlf. 975 39 196: Informeres om i 

nyhetsbrevet. 
- Karen: Brennsetervegen 
- Lise: Torvet – Gåsbu (inkluder Ormseter) 
- Brigt: Skjeset – Vårtun + byggefeltet på Skjeset 
- Nikolai: Dufseth – Skjeset 
- Håkon: Dufseth – Torvbua 
- Runar: Kirkebyenga – Torvet 
- Ikke fordelt: Torvet – Korslund – Narmo. Vårtun – Dalseng. Vårtun – Elvsrud – Vestvang. 
- Oddvar får tak i sekker som leveres til Runar før påske. 

18. Medlemsmøte 6. mai 
- Trekning av årets søppelplukker (Lise skaffer premie) 
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- Hvorfor vil ingen kjøpe tomt på Kirkebyenga? 
- Info om velet  - severdigheter i Vangsåsen (Målgruppe. De som har flyttet hit de siste årene) 
- Kommunens arealplan 

19. Aktivitetsdag på Kirkebyenga  
- Dette er et arrangement først og fremst for Kirkebyenga - invitasjon utsendt. 

20. Eventuelt 
- Søke om gaver i Sparebanken Hedmark, Totens Sparebank, Gjensidige. 

- Innslag i ’Minner fra Vang’ 

- Poststedsnavn – purres 

- Egen hjemmeside må lages på sikt; hva med facebook? 

21. Neste møte 
Forslag: Tirsdag 24. mai kl 1900 hos Lise eller Ormseter. 

Tema: Sommeraktivitetene.  

 


