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1. Møtereferat 
 

Dato: 15.06.2012 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 20:30 

Sted: Nikolai 

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, 17.04.2012 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua.  
Intet nytt. 

- Trafikksikkerhetstiltak Kirkebyenga. 
Skilt er ikke satt opp. Fartsdump er etablert. 

- Gjørsli fjelltak 
Anke avslått av fylkesmannen. 

- Vedlikehold av Veståsvegen. 
Vi kan kontakte Statens Vegvesen hvis dårlig vedlikehold. Hva med Gåsbuvegen? 

- Poststedsnavn. 
Purret 10. april. 

- Lotteri. Sluttresultat og evaluering. 
Solgt 2.935 lodd. 
Inntekter: Kr. 14.660 – utgifter kr. 2.774 – netto kr. 11.886. 
Kanskje tidlig høst neste gang? 
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- Rundkjøringen på Korslund. Fotgjengerfelt. 
Mail til Statens Vegvesen er sendt. 

- Aktivitetsplan:  Lier er reservert til 12. oktober. 
- Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter. 

Statens Vegvesen er på ‘glid’. 
- Utkjøring av rastebordene. 

Disse er foreløpig hos Oddvar. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 15.06.12: 
120 medlemmer – derav 118 betalende. 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 15.06.12: 
Kr. 57.158,18. 

- Status tilskudd: 
Innvilget: 
Sparebanken Hedmark: Kr. 5.000 – søkt kr. 70.000. 
Hedmark fylkeskommune har gitt tilsagn om spillemidler til hinderløype på Kirkebyenga med 
kr. 104.000. 
Avslått: 
Hedmark fylkeskommune har avslått søknaden om midler til fotballøkka, men ifølge 
saksbendler i fylkeskommunen bør det være gode muligheter for å få midler til tiltaket til 
neste år. 
Hamar kommune i år avslått vår søknad om driftstilskudd (kr. 16.000). 
Ikke mottatt tilbakemelding: 
Sullandfondet søkt kr. 35.000 til fugleredehuske. 
Totens Sparebank søkt kr. 35.000 til sjørøverskute. 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Målet på 120 medlemmer er nådd. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Brigt har delt ut gratis medlemsskap til Svein Wik. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Neste nyhetsbrev etter neste styremøte. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Status fallsikring 
OK – det er kjørt på bark. 

- Status hinderbana 
Mottatt penger – plankomiteen må starte arbeidet. 

- Andre prosjekter (Oppstart av ballbana) 
Ingen penger bevilget. Men kr. 15.000 er bevilget til isbanen – kr. 1.000 er brukt. 
Disse kan brukes til ballbanen. 

8. Dufsetbakken 

- Skal vi bestille pukk til å legge på bakken i gapahuken? Avventer. 
- Legging av tak på gapahuken. 

Gjøres neste uke. 
- Andre tiltak (oppslagstavle, stikart modell over hva vi ser – har Ole noen kontakter?) 
- Grunneier har bemerket at det er laget en bålplass på Dufsetbakken, og at det lå ved inni 

gapahuken. Det likte hun dårlig og ville at velet skulle sette opp skilt om at det var strengt 
forbudt med åpen ild. 
Vi setter opp et oppslag vedr. bruk av åpen ild, søppel, mulighet for bruk av utedo. 
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9. Merking av stier 

- Vi mangler å merke stien der det ble foretatt tømmerdrift i fjor. 
- Sendt brev til Marianne Tomter Nylund 18. april der vi ber om at det vurderes enkle 

passeringsmuligheter der stiene krysser sauegjerdet ved almenningsgrensen.. 
- Sti fra Ormsetermyra til Markestadstien og Kirkebystien til Raumyra merkes i vår. 
- Forslag til skilting er laget. Skal vurderes av Oddvar før det sendes til styret og diskuteres 

med Sæhlies. 
-  

10. Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa 

- Runar finner ut hva som må gjøres, kontakter Ole. Rydding f.eks. 

11. Søknad om momsrefusjon 

- Må ha tjenesteproduksjon på minst kr. 50.000 I året? Undersøkes nærmere. 

12. Søppelplukking langs veiene 

- Vi fikk plukket langs alle hovedvegene i området, bra innsats av alle 

NYE SAKER: 

13. St. Hansmoro på Dufsetbakken 23. juni kl. 19 

- Grill, grillkull, tennvæske, vann (Håkon) 

14. Eventuelt 

- Jubileum på Mammuthus søndag:  
Lise ordner blomster til ca. kr. 300 – 400. 

- Sommerfesten på Ormseter torsdag 21. juni kl. 18. 
De som har mulighet til å møte bør gjøre det. 

- Årsmøtet i Samarbeidsutvalget for velforeningene i Hamar: 
6 personer møtte, derav 3 fra styret. Rune deltok fra oss. Årsmøtet holdes til høsten. 
Årsmelding ble utdelt. Gunnar Holm stiller gjerne sin plass til disposisjon. 

- Hamar kommune kontaktet Oddvar i dag vedr. skoleutredning. Høringsfrist i dag. Denne er 
sendt til samarbeidsutvalget for velforingene. Denne er ikke videresendt velforeningene. 
Forslag om la Gåsbuvegen dele mellom Ingeberg og Lunden skolekrets. Vi ber om at det 
gjøres et skille der det er naturlig å gjøre et skille, f.eks. at alle ovenfor Torvet langs 
Gåsbuvegen sokner til Lunden. Evt. at hele Veståsen sokner til Lunden. Slike mer 
omfattende endringer bør vi få anledning til å drøfte på et medlemsmøte til høsten. 

15. Neste møte 
Tirsdag 28. august 2012 kl. 19 hos Håkon.  

 


