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1. Møtereferat 
 

Dato: 28.08.2012 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

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 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, 15.06.2012 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua. 
Oddvar har snakket med eieren. Han påstår at han skal rive denne. Trenger et sted å få vekk 
fyllmassen. Jon Anders Gaustad, Ivar Knudsen og Terje Børresen kontaktes av Oddvar. 

- Trafikksikkerhetstiltak Kirkebyenga. 
Trafikkskilt har kommet på plass. Et stort hull ved innkjørselen – Oddvar sender mail. 
Kantslått mangler på Kirkebyenga (Torild?). 

- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga? 
Søkt om midler for å forskjønne innkjøring og hjelp til landskapsarkitekt. Søknaden ble 
avslått. Finnes det noen på Kirkebyenga som kan bidra? Trude Andersen? 

- Mobildekning i åsen. 
Rune Rebne har testet i Lier. Og der fungerer det. Men det fungerer ikke mellom naboer. 

- Vedlikehold av Veståsvegen. 
Bedre vedlikehold i sommer enn tidligere. Vi bør kanskje bemerke at veien er veldig hullet i 
overgangen mot fast dekke. 



Vangsåsen Vel 

Styremøte 2012-08-28 referat 30.08.2012  Side:  2 av 4 

 

- Vangseter. 
Driften fortsetter etter omorganisering og omlegging av driften. 

- Vang bibliotek. 
Det er vedtatt at biblioteket skal legges ned fra 1. januar 2014 når kulturhuset åpnes. Sparer 
1,5 mill. De andre velforeningene i Vang kontaktes. 

- Rundkjøringen på Korslund. 
Fotgjengerfelt. Ikke mottatt svar. Purremail er sendt. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 28.08.12: 114 medlemmer pr. dd (dobbeltregistreringer 
trukket fra). 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 28.08.12: Kr. 56.845,18 
- Status tilskudd (Oddvar). 

Mottatt kr. 440 fra Sparebankens Facebookaksjon. 
Hvilke tiltak skal vi søke Gjensidigestiftelsen om midler til? Til tiltak på Kirkebyenga.  

4. Rekruttering av medlemmer 

- Når vi målet på 120 medlemmer?  
Vi tar tak i gratis medlemsskap til nye beboere for å nå målet. Og legger ut giroer på 
Dufsetbakken. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Har du fått innmeldt noen nye beboere, Nikolai? 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Foruten invitasjon til festen på Lier, må vi ha med det vanlige pluss 
- Hinderløype på Kirkebyenga. 
- Kjempespringfrø. 
- Utbygging av Vangseterlia 
- Poststedsnavn 
- Info om Lier 

- Nytt fra styret 
Sendes ut senest 22. september.  

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Lekeplassen: Mangler bark – ellers ok. 
 

- Status hinderbana. Stort sett ferdig. 
 

- Status ballbana. Is kan legges til vinteren. Husk å søke kommunen i tide. 
 

- Andre prosjekter? Hva med lys? Bålplass foran gapahuken. Styret bevilger inntil kr 1.000 til 
grus rundt gapahuken. 

8. Dufsetbakken 

- Skal vi begynne å arbeide med forslag til utepeis/grill som er ildsikker. Må sjekkes ut med 
grunneier. Og framskaffe bilde/info om tilsvarende som Oddvar har sett på Raufoss. 

- Orienteringstavle som viser hva vi ser fra Dufsetbakken. Oddvar har vært i kontakt med Jon 
Olav Helle som vil se på saken og komme med en tilbakemelding til Oddvar 

- Informasjonsskriv. Oddvar har laget forslag som ble godtatt med noen små justeringer. 
- Andre tiltak (oppslagstavle, stikart mm). Nytt kart til neste år. Våre stier gås med GPS neste 

vår. 

9. Poststedsnavn 
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- Vi diskutererte saken ut fra Postens svar av 12. juli, oversendt styret på mail 
21.08. 
Vi ønsker sekundært at det benyttes 2324 Vang H. Tas opp på medlemsmøte på Lier. 

10. Merking av stier 

Forslag til merking er oversendt styret samt Andreas Sæhlie, Olve Sæhlie og Ola Sæhlie. 
Ingen kommentarer med ønske om endring er mottatt. Det innhentes da tilbud for å kunne 
lage disse skiltene (Håkon). 
Telefonnr. skiltmaker: 

Jørgen Simonsen 976 26 360 (far 959 81 286) 

11. Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter 

- Statens Vegvesen mener at Hamar kommune har lagret en del leskur som kan brukes. Det 
ses på plassering på Ormseter. 
Noen (fra Torvet og oppover?) mangler rutetabeller for Vangsåsen. Oppslagene på 
holdeplassene er ikke oppdatert. 

12. Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa 

- Ole Nashoug (grunneier) har godtatt traseen. Vi må rydde stein i den nye løypetraseen som 
går under høyspentlinja til Kirkebyenga. (Runar). 

13. Søknad om momsrefusjon 

- Ref. mail fra Brigt. 
- Frist for å søke for 2011 har gått ut. For regnskapsåret 2012 må vi søke pga. kostnadene 

(Brigt). Regnskapet må legges opp for å tilfredstille kravene. Vi må også melde oss inn I 
Frivillighetsregisteret fra 1. jan. 2013 (Oddvar). 

14. St. Hansmoro på Dufsetbakken 23. juni 

- 10 – 15 personer møtte. Må prøve å få med flere. Avholdes på nærmeste fredag (21. juni 
neste år). 

NYE SAKER: 

15. Høsttreff på Lier 12. oktober 

- Orientering om Lier 
- Poststedsnavn 
- Skoleutredning 
- Orientering om Kirkebyenga 
- Aktuelle saker 
- Evt. nytt om utbygging av Vangseterlia 
- Program med fordeling av arbeidsoppgaver 

Samme opplegg vedr. bevertning som i fjor 

16. Innkjøring av krakker 

- Utføres av Nikolai. Ca. 1. oktober. 

17. Skal vi ha et treff til i høst, på Mammuthus (pubkveld) der Ole forteller om 
turen til Syd-Amerika?- Lørdag 17.11.  I etterkant har vi fått bekreftet at Mammuthus er 
ledig, og Ole har reservert for oss. 

- Evt. info om utbygging av Vangseterlia 

18. Eventuelt 
- Oppslagstavle Kirkebyenga satt opp av Runar. Vi dekker kostnader inntil 500 kr. 

- Runar har også betalt etableringskostnader hjemmeside med kr. 350 som refunderes. 
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19. Neste møte  
Tirsdag 9. oktober 2012 kl 1900 hos Runar. 

 


