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1. Møtereferat 
 

Dato: 17.04.2012 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:15 

Sted: Brigt 

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 971 09 899 lise_stensrud@hotmail.com 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 06.03.2012 
Godkjent. 
Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua. 
Mottatt telefon fra Jon Anders Gaustad. Han kan bruke det som fyllmasse, hvis noen kan slå 
den ned. Sendt mail til eier og gjort oppmerksom på det er opp til han hva som skal skje 
videre. Velforeningen kan formidle kontakt med folk/firma som kan gjøre en jobb, men det 
økonomiske er eiers ansvar. 

- Gjørsli fjelltak. 
Fylkesmannen har i brev av 02.03.2012 gitt tilbakemelding til Hamar kommune: 
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- Hastighetsmåling langs Gåsbuvegen. 

. 
Vi påpeker at resultatet overrasker oss og vi vil foreslå at måling utføres på snødekt veg, før 
det blir telehiv. 

- Poststedsnavn. 
Vi har ikke mottatt svar på vår siste mail. Purres. 

- Lotteri. 
Det ligger an til at vi får solgt halvparten av loddene. Det oppfordres til en siste innspurt før 
trekningen på fredag. 

- Rundkjøringen på Korslund. Sendt mail til Vegvesenet vedr. behov for fotgjengerfelt. Mottatt 
svar om at de vil vurdere tiltak på sikt. Oddvar sjekker om det føles vanskelig for brukerne. 

- Karen husker på å reservere Lier fredag 12. oktober. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 17.04.12: 100 medlemmer. Målet er 120. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 17.04.12: Kr. 48.008,58. 
      Søkt om kr.16.000 i støtte fra Hamar kommune og kr. 35.000 fra Sullandfondet.  

Gaveutdeling fra Sparebanken Hedmark er annonsert nå. Her må vi søke. 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Vi kan minne om medlemsverving ifm. loddsalget. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Infobrosjyre om velforeningen vil nå bli sendt ut til nye beboere fra Hamar kommune. 
Lise tar kontakt med Lars Antonsen, Gåsbuvegen. 
Runar tar kontakt med nye beboere på Kirkebyenga. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

Innhold i neste nyhetsbrev: 
- Leder 
- Resyme fra siste medlemsmøte (info fra kommunen, trekningsliste) 
- Sommerfest på Ormseter. 
- St. Hans fest. 
- Info om stimerking. 
- Nyheter (Gjørsli, Lier, evt. mottatte tilskudd) 
Tid for utsendelse: 30. mai. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

• Status huskestativet 
Dette er nå godkjent. Mangler fallsikring (bark). Noen mindre stener og stubbe må fjernes ved 
sklia. 

• Status øvrige prosjekter. 
Søkt om tippemidler til hinderløype og ballbane. Søkt Sullandfondet og skal også søke 
Gjensidigestiftelsen. Materialer til benker i gapahuken er levert av Ola Sæhlie. Takk for dette 
+ taket på gapahuken på Dufsetbakken overbringes i form av naturalia til jul!  

8. Dufsetbakken 

• Legging av tak på gapahuken. 
Tak kjøres opp av Ola Sæhlie. Er ferdig kappet og behandlet. Dugnad vurderes. 

• ”Putekasse” og kasse for gjesteboka er klar. Karen tar med dette.  

• Oddvar kjøper en ny enkel gradestokk. 

• Og bestiller et lass med pukk. 
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• Det er avklart at utedassen til jaktlaget kan benyttes. 

• Orienteringstavle. Vi har ikke mottatt svar på forespørsel til de som er ansvarlige for 
tilsvarende på Høsbjørkampen. Oddvar purrer og sjekker med andre potensielle 
leverandører. 

9. Merking av stier 

- Hvordan komme over sauegjerdet? Marianne Tomter kontaktes. (Håkon). 

- Sti fra Ormsetermyra til Markestadstien og Kirkebystien til Raumyra merkes i vår. 

- Forslag til skilting er laget. Vurderes av Oddvar, sendes så til styret og diskuteres med 
Sæhlies. 

10. Hjemmesiden 

- Fjern det som er uaktuelt. 
- Linker bør legges inn. Oddvar sender oversikt. 
- Næringsliv i Vangsåsen – oppdateres med de som har hjemmside. 
- Oppdateres med nyheter – Oddvar gir input 
- Nikolai lager facebookside. 

11. Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter 

Ormseter stiller evt grunn til vederlagsfri disposisjon og er positive til å bidra til spleiselag. Oddvar 
kontakter Statens Vegvesen. 

12. Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa 

Ole Nashoug som grunneier er positiv. Runar holder tak i dette fra vår side mhp merking og 
rydding. 

13. Søknad om momsrefusjon 

- Brigt sjekker om det har noen hensikt å søke, 

NYE SAKER: 

14. Henting av rastebord og utkjøring av krakker 

- Nikolai henter rastebordene på Ilseng. De plasseres ved byggefeltet ved Skjeset, 
Gjørslibakken, Sleperud, Kirkebyenga og Stenhaugstoppen. Bordene ved Stenshaugtoppen 
og Kirkebyenga svimerkes.  

- Oddvar undersøker om ett av bordene på Kirkebyenga kan brukes I gapahuken på 
Dufsetbakken. 

- Nikolai og Oddvar kjører ut krakkene. Det utplasseres i år en krakk ved Korslund. 

15. Medlemsmøtet 20. april 

Tone Vabakken kommer fra kommunen. 
Servering av kaffe og kringle besørges av Ole. 
Oddvar forbereder trekningen. 

16. Søppelplukking 

 
Karen ønsker sekker noe tidligere. 
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Navn Fra - til

Lise Torvet - Gåsbu

Runar St. Mikaelsveg fra Torvet til Kirbyenga + Kirkebyenga

Håkon Markestad - Korslund

Nikolai Dufseth - Skjeset - Dalseng

Karen Skjeset - Granstua / Korslund - Narmo

Brigt Skolebakken fra Vårtun til Vestvang

Roder søppelplukking

 

Oddvar formidler navn på personer som ønsker å plukke til de ansvarlige på de forskjellige 
rodene. 

17. Eventuelt 
 

18. Neste møte 
Forslag: Fredag 15. juni 2012 kl 1900 hos Nikolai. Først møte, deretter grilling. Ta med grillmat og 
drikke. Hovedsaken blir sommerens aktiviteter.  

 


