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1. Møtereferat 
 

Dato: 01.12.2012 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 19:30 

Sted: Oddvar 

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, 13.11.2012 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering fra siste og tidligere møter: 

- Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar, status: 
Styre ble valgt på årsmøtet. Oddvar sitter I valgkomiteen. 
Til neste årsmøte vil det bli fremmet et forslag til vedtektsendring slik at de 39 velforeningene 
i Hamar blir ‘delt’ inn i 5-6 ‘regioner’ slik at hver region får sitt styremedlem. Vårt forslag vil bli 
at velforeningene Vangsåsen, Øvre Vang, Midtvang, Trehørningen, Øståslaget, 
Ingebergbakken og Kåtorpgrenda blir én region som stiller med en representant i styret i 
Samarbeidsutvalget. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 
- Ikke framlagt. 

 
OPPFØLGINGSSAKER: 

4. Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa (Runar) 
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Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra Hedmarken Turistløyper om de vil sponse 
oppkjøring av løype fra Mammuthus til Kirkebyenga og/eller internt på Kirkebyenga. 

5. Program og prosjekter for 2013 
Forslag til nye tiltak: 

- Trening, aerobic. 
Lise lager i samarbeid med Karen forslag til opplegg med kostnader til neste møte, Det 
blir viktig å få med bekjentgjøring av aktiviteten I 1. Nyhetsbrev på nyåret. 

NYE SAKER: 

6. Turkomité. Oppnevning og mandat 
Turkomitéen er tenkt å ha ansvar for å legge opp og gjennomføre gåturer for medlemmene med 
jevne mellomrom gjennom hele året.  Karen og Lise lager et forslag til turopplegg en fast ukedag til 
neste møte. 

7. Utvikling av området rundt Lier 
Ingen kommentar til forslag til mandat gjengitt til slutt i dette referatet. 

Det må verfifiseres at utbyggerne og alpingruppa er fornøyd med sammensetningen av komiteen. 
Grunneier bør også informeres om arbeidet. 

8. Årsmøtet 8. februar. Saksforberedelser. 
Saker som må forberedes: 

- Årsmøteinnkalling (Oddvar) 
- Årsberetning (Håkon) 
- Revidert regnskap (Brigt) 
- Årsplan 2013 (Oddvar) 

Sakene legges fram for styrebehandling på neste møte, 

9. Eventuelt 

10. Neste møte 
Tirsdag 15. januar 2013 kl 1900 hos Karen. 
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Utvikling av området rundt Lier (forslag til mandat) 

Medlemmer i komiteen: 

Andreas Sæhlie (leder) 

Brigt Birkeland 

Karen Busterud 

 

Komiteens mandat: 

Lierberget med hoppanlegg hele året og alpinanlegg om vinteren blir et naturlig møtested for aktiviteter 
hele året. I en kilometers omkrets rundt Lierberget bor mange familier med et 20-talls skolebarn. Stier, 
løyper, veier ut fra anlegget kan friste mange til mange slags opplevelser. For små og store, gamle og 
unge. Hvordan kan vi invitere til ”fest” hele året for flest mulig?  

 

Vangsåsen vel har som formål å virke til gagn for velets medlemmer, men vi ønsker samtidig at familier 
som kommer til Lierberget med noen som skal spesialtrene også får mulighet til å utfolde seg i naturen. 
Hva kan vi tilby besteforeldregenerasjonen som gjerne vil se barnebarna i aktivitet, men også ønsker å gå 
en tur i frisk luft og ta en kaffe eller en middag etterpå? 

Er det mulig for noen som aldri har kjørt hest eller med hundespann å få prøve dette en gang de er i 
området Lierberget?  Kan det være mulig å dra på skatte(post)jakt? 

 

Hvordan kan mye trafikk til Lierberget være til nytte for Lageråkvisla, Målia, Budor og Gåsbu. Med andre 
ord, hvordan kan vi samarbeide bedre i hele området. Hva vil trafikken til Lierberget gi nærmiljøet av 
muligheter? (Og ulemper) 

 

Styret ber komiteen: 

• Liste opp aktuelle tiltak som kan gjennomføres i området omkring Lier og som er til gagn for de 
som bor i området og som samtidig kan benyttes av besøkende i Lierberget. 

• Angi optimal beliggenhet og kostnaden for de ulike tiltakene. 
• Vurdere nytten av tiltakene for ulike brukergrupper og angi en prioritetsrekkefølge for 

gjennomføring av tiltakene. 
 

Komiteen bes ved gjennomføring av oppgaven involvere flest mulig av aktuelle interessenter gjennom en 
eller flere idedugnader. 

 

Arbeidet bes gjennomført innen 1. juli 2013. 

 


