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1. Møtereferat 
 

Dato: 09.04.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Nikolai 

Referent: Håkon 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

Pål Diesen Nestleder 909 36 113 paal.diesen@gmail.com 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@hihm.no 

Håkon Dufseth Sekretær 930 05 682 hakon.dufseth@gmail.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, 19.02.2013 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Innmelding i Frivillighetsregisteret: Vi er registrert. 
- Hastighetsmålinger langs Gåsbuvn på utfartshelger: Vegvesenet er purret. Det er observert 

hastighetsmålebokser ved vegen i påsken. 
- Mobildekning i åsen. (Brigt): Vi har ikke skrevet brev/mail ennå. Koordineres med tilsvarende 

problemer på Greftenmoen. 
- Skiløype fra Kirkebyenga til Veståsløypa: Morten har kjørt opp denne gjentatte ganger. 
- Momsrefusjon (Brigt): Regnskapet for hinderløypa er godkjent – underlaget er derfor klart – 

søkes før 1. mai. Vi søker mva-ref. bare på investering. 
- Medlemskap i Velforbundet: Vi har fått bekreftet at vi er registrert som medlem. De som er 

interessert i å delta på årsmøtet på Gardermoen 4. mai kontakter Oddvar. 
- Årsmøtet 8. februar. Etterarbeid. Hamar kommune har oppdatert styreopplysninger på sin 

hjemmeside. 
- Overdragelse av lokomobilen på Raumyra til Vang almenning: Den er ikke flyttet ennå. 
- Asfaltering av Gåsbuvegen: Vegvesentet har bekreftet at vegen skal asfalteres i år. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 9.04.13: 93 medlemmer. 
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- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 9.04.13: Kr. 53.435,67. 
- Status tilskudd (Oddvar). Mottatt negativt svar fra Eidsiva Bredbånd, Det er søkt Hamar 

kommune om driftsmidler og tilskudd til nærmiljøltiltak. Vi skal søke Totens Sparebank og 
Sparebanken Hedmark. Rapport vedr. bruk at tilskudd fra Hedmark fylkeskommune er 
oversendt fylkeskommunen. 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Må vi gjøre noe ekstra for å nå målet på 150 medlemmer? Hva kan vi evt gjøre for å øke 
medlemsmassen? 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Er de nye beboere vi tidligere har registrert besøkt?  Ok, bortsett fra Håkon. 
- Har det kommet noen nye siden siste styremøte? Ingen registrert. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Vi trenger å sende ut nyhetsbrev for å minne om pubkveld/medlemsmøte, søppelplukking og 
nytt turopplegg. 
Må ut senest 17. april. 

- Innhold forøvrig: Årsplan, turplan, leder, nytt fra styret, bussruter, samarbeid Lier, 
medlemskontigent 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Status hinderbana. Kontroll etter lekeplassforskriftene mangler. Hamar kommune 
videresender regnskapet til Hedmark fylkeskommune slik at vi får refundert siste 
del. 

- Status ballbana/isbana. Belysning. Søkt om tippemidler til ballbana. 
- Fugleredehuske. Muligheter for midler? 
- Ildsted foran gapahuken? Bilder og tegninger fra ildsted ved Raufoss overleveres 

plankomiteen. 
- Andre prosjekter?  

8. Dufsetbakken 

- Orienteringstavle, informasjonsskriv og stikart: Orienteringstavle laget – skal lamineres. 
- Skal vi gjøre et framstøt mhp et ildsted? Bilder framlegges for Laila. 

9. Stimerking (Håkon) 

- Status: Ingen endring. 

10. Hjemmesiden 

- Nikolai, Pål og Lise finner ut hva som bør forbedres, Pål innkaller. Forslag legges fram på 
neste styremøte. 

11. Utvikling av området rundt Lier (Karen) 

- Referat fra siste møte er oversendt styret. 
- Hvordan framstiller vi saken på medlemsmøtet 20. april?  Kort orientering fra komiteen. 

12. Turkomiteens forslag til turer i april og seinere 

- Holder vi fast på onsdager som fast turdag? Dårlig oppmøte – siste tur fk. onsdag - vurderes 
om det er behov å starte på nytt til høsten. 

- Program for sommerturene (Lise, Karen og Håkon). Tas på neste styremøte. 

13. Medlemsmøte på Mammuthus 20. april 

- Medlemsmøtets innhold: Noe info om Lier, behov for onsdagsturer, info om Vangseterlia. 
- Pubkveld 
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NYE SAKER: 

14. Søppelplukking langs vegene i området vårt 

- Foreslått tidspunkt 29. april – 2. mai. Levering 3. mai. 
- Organisering: Alle tar ansvar for egne roder. 

15. Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen 

- Hvordan får vi fortgang i dette? Vi gjør et utspill til Hamar kommune / Statens Vegvesen. 

16. Utkjøring og vedlikehold av krakkene. 

- Nikolai tar ansvar for utkjøringen før 17. mai, Oddvar sender mail til Nikolai. 

17. Lekeplass for boligområdet på Skjeset 

- Status for opprettelse av plangruppe og planlegging av plassen: 
Møte forsøkt avholdt. Nytt møte avholdes før neste styremøte (Brigt). 

18. Eventuelt 

19. Neste møte: Tirsdag 28. mai 2013 kl 1900 hos Håkon. 
 


