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1. Møtereferat 
 

Dato: 13.11.2012 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:00! 

Sted: Lise 

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, 09.10.2012 

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. 
Intet nytt. 

- 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 har hatt møte med 
en representant for dem, og det skal ryddes mer på ’Øya’. Vi skal komme med forslag til 
utforming. 

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

- Vang bibliotek. 
Ingen flere svar mottatt. Vi avslutter denne saken. 

- Rundkjøringen på Korslund. 
Oddvar tar kontakt med brukerne. 



Vangsåsen Vel 

Styremøte 2012-11-13 referat 16.11.2012  Side:  2 av 3 

 

- Årsmøte i Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar blir 20. november. 
Oddvar deltar, 
Oddvar tar opp problemstilling vedr. moms-refusjon utenom årsmøtet. 

- Poststedsnavn. Vi foreslår for årsmøtet at saken avsluttes ettersom det ser ut til å være 
vanskelig å komme til enighet med Posten om et poststedsnavn some r akseptabelt for oss.. 

- Merking av stier. 
Åshagahøgda tas vekk fra skiltene som skal lages. Marianne Tomter kontaktes på nytt vedr. 
åpning av gjerder (Håkon). 
Intet nytt. Priser innhentes – midler på kr. 5.000 fra fylkeskommunen. Utgiftene må 
dokumenteres. 

- Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter. 
Hedmark trafikk har bed tom at det anlegges en rundkjøring på Ormseter. Oddvar purrer på 
at planlegging av denne igangsettes snarest. Leskur må planlegges etter at den er på plass.  

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

- Hedmark trafikk, kontaktes ang. rutetabeller. 
Ikke kontaktet. 

- Giroer. 
Vi har 135, trenger ca. 300. Vi vedlegger ingen giro ifm. årsmeldingen men ‘lager’ en på 
nyhetsbrevet. 

 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 13.11.2012: 126 medlemmer. 
Betaling etter 15.11 gjelder for 2013. 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 13.11.2012: Kr. 66.279,37 (vi skylder ca. kr. 28.000 på 
hinderløypa). 

- Status tilskudd (Oddvar). 
Hedmark fylkeskommune: Mottatt kr. 20.000. 
Gjensidigestiftelsen: Ikke mottatt svar. 
Sullandfondet: Ikke mottatt svar. 
Hamar kommune, midler til nærmiljøtiltak: Ikke innvilget. 
Har bekreftet til kommunen om at søknad vedr. spillemidler til ballbane står ved lag. 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Vi har nådd målet på 120 medlemmer. 
Mål for 2013 bør være 150. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Har Nikolai levert velkomstbrev til Veståsvegen 158? 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Neste nyhetsbrev ifm. årsmøteinnkalling. 
- Vi innhenter tilbud på trykking av årsmøteinnkalling og årsmelding (Oddvar). 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Status hinderbanen: Godkjent av Hamar kommune. Mangler kontroll av tekniske detaljer. 
- Status ballbanen/isbanen: Bekreftet søknaden – inkl. lys. Fått tilsagn om islegging 
- Fått kr. 10.000 til bålplass på Kirkebyenga fra fylkeskommunen. Plankomiteen lager forslag til 

utforming. 

8. Dufsetbakken 

- Orienteringstavle, informasjonsskriv (kommer før nyttår (Oddvar)), stikart (etter at HHT har 
laget nytt neste år). 
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9. Stimerking (Håkon) 

Se oppfølgingspunkter ovenfor. 

10. Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa (Runar) 

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

- Intet nytt. 

11. Høsttreff på Lier 12. oktober (Karen) 

- Ca. 25 møtte. 
- Informasjon: Ok. 
- Bespisning: Ok. 
- Ingen ‘nye’ som møtte opp, men vi bør fortsatt legge et høstmøte til Lier. 

 

12. Program og prosjekter for 2013 

Forslag til nye tiltak: 

- Løpegård for hunder 
- Lekeplass ifm boligområdet på Skjeset; start med gapahuk 
- Crossbane 
- Sykkelbane 
- Badedam 

NYE SAKER: 

13. Utvikling av Ingebergfeltet 

Runar og Håkon var på informasjonsmøte på Ingeberg skole 17. oktober. 

Det er Skogsrud og Jevne (ved Løbak) som skal bygges ut først, her kan det bli opptil 16 + 56 
boenheter. Muligens oppstart i 2013. Imerslundmarka (på vestsiden av Gåsbuvegen) ligger 
lenger fram i tid, områdereguleringsplanen skal være ferdig ila. 2 år - deretter starter arbeidet 
med detaljregulering. 

 

14. Utvikling av området rundt Lier 

Styret foreslår at det nedsettes en komitee for å jobbe med dette. Foreløpig forslag til 
medlemmer: Brigt (fra styret), Andreas Sæhlie, en fra utbyggerne, en fra alpingruppa i VSF + evt. 
andre. Diskuteres på neste møte. 

15. Eventuelt 

- Fylkeskommunen sponser brøyting av Åsvegen. Vi må få regning fra Ola for brøyting sist 
vinter (Brigt). 

- Vi kjøper en flaske til Ola (Brigt). Han har sponset benker I gapahuken på Kirkebyenga og 
tak på gapahuken på Dufsetbakken. 

- Vi kjøper også til Marry og Karen for treffet på Lier (Brigt). 
- Og til han på Tomterødegården for lagring av krakkene (Oddvar) 
- Det kan kommet innspill på at beboerne på Ormseter ikke er flinke til å bruke refleks. Oddvar 

tar kontakt. 
- Det skal være utlodning på Mammuthus den 17. (Karen). 3 flasker vin i premie. 

16. Neste møte 
Lørdag 1. desember 2012 kl 1900 hos Oddvar (rakfisk). Med respektive. Brigt kommer ikke. 
 

 


