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1. Møtereferat 
 

Dato: 09.10.2012 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 22:15 

Sted: Runar 

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, 28.08.2012 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Den gamle telefonsentralen på Torvbua. 
Jon Anders Gaustad trenger fyllmasse til parkeringsplass. Imidlertid kan det være noen som 
vil legge tak og bruke den som lager. 

- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga? Eller hvorfor blir ikke de siste tomtene solgt? Hamar 
kommune har satt bort salget til Hamarregionen Utvikling. Oddvar skal ha møte med en 
representant for dem fk. fredag. 

- Mobildekning i åsen. 
Rune Rebne skal teste internt på Lier.  

- 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 er kontaktet. Kun Ridabu Vel avd. Sør har foreløpig 
gitt tilbakemelding om at de ikke har kapasitet til å engasjere seg. 

- Rundkjøringen på Korslund. 
Fotgjengerfelt. Svar mottatt om at Vegvesenet foreløpig ikke vil gjøre noe. Oddvar tar kontakt 
med brukere. 
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- Årsmøte i Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar er ikke fastsatt. 
Vi tar opp problemstilling vedr. moms-refusjon. 

- Skoleutredning: Vedtatt i kommunestyret. Vårt forslag er tatt hensyn til. Begge sider av 
Gåsubvegen ovenfor Torvet skal til Lunden. 

- Poststedsnavn. Posten mener at 2324 Vang H inkl. 2323 Ingeberg blir for stort for manuell 
sortering. Diskuteres på møtet på Lier. 

- Merking av stier. 
Åshagahøgda tas vekk fra skiltene som skal lages. Marianne Tomter kontaktes på nytt vedr. 
åpning av gjerder (Håkon). 

- Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter. Statens Vegvesen har ikke gjennomført noe 
møte med berørte parter. Purres. 

- Momsrefusjon. 
Det er egen moms-refusjon på investeringer som er finansiert av spillemidler. Tas opp med 
revisor. Regnskap må tilrettelegges. 

- Innkjøring av krakker. 
Nikolai kjører inn krakkene snarest. 

 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 09.10.2012: 125 medlemmer pr. dd. 
Betaling etter 15.11 gjelder for 2013. 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 09.10.2012: Kr. 127.667,28 (inkl. ca. 82.000  som skal 
brukes på hinderbanen). 

- Status tilskudd (Oddvar). 
Hedmark fylkeskommune: Ikke mottatt svar. 
Gjensidigestiftelsen: Ikke mottatt svar. 
Sullandfondet: Ikke mottatt svar. 
Må søke Hamar kommune om midler til nærmiljøtiltak innen 15.10: Benker, bord, skilting av 
stier, brøyting av skogsbilveg. 
Info til kommunen som at søknad vedr. spillemidler til ballbane står ved lag. 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Vi har nådd målet på 120 medlemmer 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- To nye familier på Kirkebyenga – som har fått velkomstbrev. 
- Nikolai leverer velkomstbrev til Veståsvegen 158 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Invitasjon til medlemsmøte/pubkveld på Mammuthus lørdag 17. november. 
- Info om Sør Amerika-turen til Ole. 
- Loddsalg (3 vinflasker) 
- Leder 
- Evt. referat fra møtet på Lier 
- Nytt fra styret 
- Etterlyse forslag til nye tiltak 
- Sendes ut senest 7. november.  
- Oddvar printer ut til alle. Han får refudert utgiftene. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Status hinderbanen: Godkjent av Hamar kommune. Mangler kontroll av tekniske detaljer. 
- Status ballbanen/isbanen: Bekrefter søknaden – inkl. lys. Søkt om islegging. 

8. Dufsetbakken 

- Orienteringstavle og informasjonsskriv. Denne kommer før jul. 
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9. Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa 

- Vi har søkt Hedmarken Turistløyper om de vil sponse oppkjøring av løypa fra Kirkebyenga til 
Veståsløypa. Usikkert om de vil sponse internt på Kirkebyenga. 

10. Høsttreff på Lier 12. oktober (Karen) 

- Medlemsmøte, programpunkter (Oddvar) 
- Bespisning 
- Loddsalg, gevinster (2 fl vin) 

NYE SAKER: 

11. Program og prosjekter for 2013 

Vi avslutter foreløpig friluftsparken på Kirkebyenga med ballbane og fugleredehuske i 2013. Nå 
må vi begynne å tenke på tiltak i andre deler av området vårt.  
Lekeområde på det nye boligfeltet på Skjeset. 
Løpegård for hunder? 

12. Eventuelt 
Har vi giroer for neste år? 

13. Neste møte Tirsdag 13. november 2012 kl 1900 hos Lise. 

 


