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1. Møtereferat 
 

Dato: 25.08.2011 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:00 

Sted: Ormseter 

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. Godkjenning av referat fra forrige møte, 24.05.2011 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Materiale hos Atle Roaldstveit (Oddvar). 
Materiell hentet. Bl.a. giroblanketter, basarbøker, regnskapsbilag. 

- Trafikksikkerhetstiltak Kirkebyenga. Forslag om 60 km/h fra Kirkebyenga til Torvet er avslått 
av Statens vegvesen. Svaret tas til etterretning og gjøres kjent for medlemmene i neste 
nyhetsbrev 

- Registrering i Brønnøysundregistrene. Skal vi melde oss inn i Frivillighetsregisteret?  
Alle som søker momskompensasjon.må være registrert. Søknadsfrist 1. august 2012 for 
regnskapsåret 2011. Saken tas opp igjen etter årsmøtet når regnskapet for 2011 er godkjent. 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua. Brev sendt Telenor. 
- Poststedsnavn (Oddvar) 
- Akebakken på Kirkebyenga. Vedlikehold gjøres av beboerne på Kirkebyenga. 
- Gjørsli fjelltak. 

Lemminkainens klage er sendt til Fylkesmannen. Blir tidligst behandlet i oktober. 
- Stedsutviklingsprosjektet Øvre Vang. Prosjektgruppa har oppløst seg selv. 
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- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga? Orientering sendes Hamar kommune 
(Oddvar). Utkast ble sendt styremedlemmene 25. aug. Forslag til korrigeringer, tilføyelser 
eller forbedring av teksten sendes Oddvar i løpet av helgen.   

- Kommuneplanen for Hamar. Forventes sluttbehandlet i oktober. Høringsuttalser finnes på 
hjemmsiden til Hamar kommune, http://www.hamar.kommune.no/article28116-6191.html.  

- Hastighetsmåling ved fotoboks langs Gåsbuvn på utfartshelger. Oddvar. 
- Informasjon om Vangsåsen vel på Hamar kommunes hjemmeside. Oddvar har sendt mail til 

kommunen. Kan det legges inn link til vår hjemmeside (Oddvar).  

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 
- Medlemsantall og medlemsliste. 83 innbetalt i år. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 24.08: 44.979,78. Lise og Brigt prøver å identifisere 

noen kontonr. For å få medlemmenes navn. 

4. Rekruttering av medlemmer 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  
- Styret følger med. Vet vi om noen nye beboere? Meld fra til Nikolai som har oversikt. 
- Hamar kommunes opplegg for distribusjon av velkomstpakke. 
- Egen velkomstbrosjyre er utarbeidet. Nikolai sender den til alle til styret slik at vi kan dele ut i 

våre roder. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 
- Innhold i neste nyhetsbrev: 

- Invitasjon til nabotreff 30. september på Mammuthus kl. 19 med fottur i forkant 
- Hva har skjedd i sommer 
- Stimerking 
 - Boka som mangler. Etterlysning 
- Hvilke aktiviteter har vi utover høsten mm 
- Nytt fra styret 

- Gapahukprosjektet 
- Lier aktivitetspark 
- Ormseter 
- Korslundkrysset  

Tid for utsendelse ca. 20. september 
 Distribusjon sist fungerte bra. Hver enkelt skriver ut selv. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Lekeplass/balløkke på Kirkebyenga 
- Status og finansiering 
- 90% ferdig med utbedring av lekeplassen. Alle midler til dette har kommet til kommunen. 
- Bevilgning av penger til gapahuk. 
- Inntil kr. 20.000 bevilges til dette – søkes tilbakebetalt fra kommunen. Inkludert i bevilgningen 

er kr. 7.500,- gitt sam gavemidler fra Hedmarken og Toten sparebanker. 
- (Kr. 25.000 er bevilget til gapahuk på Dufsetbakken. Tilsagn om midler fra Hamar kommune) 

8. Vedlikehold av krakkene 
- Krakkene er nå merket med ”Vangsåsen vel”. 
- Innkjøring av krakkene ca 1. oktober (Nikolai). 

9. Samlingsplass (Grillplass) langs skogsbilveien 
- Det har sannsynligvis ingen hensikt med fast tid for kaffe på søndag. 
- Helhetlig utforming med bl.a. gapahuk. 
- Gapahuk og andre tiltak for 2011. Status og finansiering 
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10. Merking av stier i området (Håkon) 
Håkon har vært på kurs i stimerking. Oddvar og Håkon har sammen med Olav Martinsen i HHT 
gått den gamle stien fra Ormsetermyra og vestover. Vi prioriterer i første omgang å merke de 
stiene vi merket midlertidig i fjor. Brev er sendt til berørte grunneiere. Vi har fått navn på person i 
Nybygda som kan lagt oversiktsskilt. HHT skulle skaffe oss merker. Purres (Håkon). Hva med 
strømgjerdet? 

11. Årsmøte 25. februar. Oppfølging av aktiviteter 
- Årsplanen 2011. Evaluering av tiltak i juni/august. 
- Nabotreff på Mammuthus 30. september. Se egen sak om dette. 
- Førjulstreff på Lier 18. november. Reservering av lokalet (Karen). 

12. Hjemmesiden Vurdering av framlagt forslag 
- Forslag til endringer/tillegg sendes Nikolai. Side må oppdateres (Oddvar). 
- Diskusjonsside. Mulighet for å sende mail til webmaster. Linker 
- Komplettering? 
- Nikolai står som redaktør med bistand fra Runar. 

NYE SAKER: 

13. Nabotreff på Mammuthus 30. September 
Fottur fra Ormseter 17:30 til Dufsetbakken, så tilbake til Mammuthus kl. 19. Sosialt samvær med 
Quiz.  Loddsalg (Karen). Gevinster: 2 vinflasker og en forundringspose. Kaffe og kringle sponses 
av velet. Alle i styret prøver å få naboer og venner til å bli med. 

14. Anskaffelse, oppsetting og bruk av grevlingfeller 
Dette er ikke en velforeningssak. Viltnemda v/Tormod Stenberg kan kontaktes. 

15. Brøyting av Åsvegen til vinteren 
Ingen oversikt over tømmerdrift til vinteren. Håkon kontakter Håvard (Mjøsen Skog). 

16. Samarbeidet med Ormseter. 
Morten Saltvik orienterte om mottaket. Eget dokument som beskriver virksomheten ble utdelt. 6 
personer jobber ved mottaket. 
Hva kan velforeningen eller enkeltpersoner gjøre for Ormseter? Snakke med dem, invitere dem 
hjem. Delta på sommerfesten. Kan informeres om på hjemmeside/infoblad. 

17. Eventuelt 
Mobildekning i Åsen. Dårlig fra Lier og mot Puttsjøen. Vi tar kontakt med de som står for driften 
av Lier (Oddvar). 
Vedlikehold av Veståsvegen – spesielt nå som Gåsbuvn er stengt ved Korslund.(Oddvar). 

18. Neste møte Tirsdag 4. oktober kl 1900 hos Oddvar 

 


