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1. Møtereferat 
 

Dato: 28.05.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Pål 

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@outlook.com 

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, 09.04.2013 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Telefonsentralen på Torvbua. Sendt ny mail til eier. 
- Hvorfor vil ikke folk bo på Kirkebyenga? Trude Andersen setter igang idedugnad på jobben 

for å kunne gjøre innkjøringen mer attraktiv. 
- Hastighetsmålinger langs Gåsbuvn på utfartshelger. Sendt mail med spørsmål om hvordan 

hastigheten fordeler seg. Gjennomsnittshastighet er 57 km. 
- Mobildekning i åsen. (Brigt): Vi har ikke skrevet brev/mail ennå. Koordineres med tilsvarende 

problemer på Greftenmoen. Utredning pågår. 
- Vedlikehold av Veståsvegen. Stort sett ok. 
- Leskur ved bussholdeplassen på Ormseter. Oddvar er innkalt til befaring sammen med 

Hedmark Trafikk, Statens Vegvesen og Ormseter 4. juni. 
- Momsrefusjon for hinderløypa (Brigt): Vi har fått beskjed om at søknaden er mottatt av 

Lotteritilsynet. 
- Ingen representanter på Velforbundets årsmøte. 
- Overdragelse av lokomobilen på Raumyra til Vang almenning. Kontakt med Vang almenning 

men den er ikke flyttet ennå. Det må være snø for å få flyttet den. 
- Asfaltering av Gåsbuvegen. Vegvesenet meddeler vegen skal asfalteres ca. 11. sept. 
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- Områderegulering av øvre del av Vangsåsen. Vedr. utbygging av hytter og 
hotell: Grunneier ønsker å kjøpe konsulenthjelp for å komme igang. Oddvar ønsker 
tilbakemelding fra resten av styret på debattinnlegg ila. uka. 

- Utbygging i Vangseterlia.  6 av 9 tomter er solgt. 
 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 31.05.13: 101 medlemmer. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 31.05.13: Kr. 66 773,72. 
- Status tilskudd (Oddvar). Sender ny søknad til Eidsiva Bredbånd og søker om midler til 

utbygging av gapahuk på Skjeset. 
Vi har mottatt kr. 15.000 fra Hamar kommune i tilskudd til nærmiljøltiltak. Dette skal brukes til 
gapahuk på Skjeset. Vi har søkt Totens Sparebank og Sparebanken Hedmark. 
Vi har fått tippemidler til hinderbanen som oversendes Hamar kommune for videre 
oversendelse til oss. 

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?  Pål besøker de nye i St. Mikaels veg og 
på Kirkebyenga. Håkon har igjen et hus i Gåsbuvegen. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Vi trenger å sende ut nyhetsbrev for å minne om St.Hansfest. 
Må ut senest 14. juni. 

- Innhold: Turplan,tur 26. juni, leder, nytt fra styret, Vangseterlia, Gåsbuvegen, St. Hansfest, 
ballbane, søppelplukking, hjemmesiden. 

- Pål leverer til hustandene ved Skogen og Ormsetergutua. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Kunstgrasbanen settes i stand før ferien. 
- Status hinderbana. Kontroll etter lekeplassforskriftene mangler. Kommunen er tilskrevet. 
- Ildsted foran gapahuken. Planlegging pågår. 

8. Dufsetbakken 

- Orienteringstavle er satt opp. 
- Stikart lages (Håkon). 
- Skal vi gjøre et framstøt mhp et ildsted? Bilder framlegges for Laila. 

9. Stimerking (Håkon) 

- Status: Ingen endring. Må få merket stiene før ferien. Og bestilt skilt. 
- Beitelaget er kontaktet. Vi har fått svar og kontakter dem igjen og tilbyr støtte. 

10. Hjemmesiden 

- Hjemmesiden er nå mer oppdatert enn tidligere. Alle har ansvar for at denne er oppdatert. 
Bidrag sendes Nikolai. Vi inviterer til at det sendes bilder, og at månedens bilde kåres. Årets 
bilde blir premiert. 

- Referater fra styremøter kan legges ut. Men ikke før referatet er godkjent av styret. 

11. Utvikling av området rundt Lier (Karen) 

- Det er ikke avholdt flere møter i komiteen. 
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12. Turkomiteens forslag til turer i april og seinere 

- Det vurderes om det er behov å starte på nytt til høsten. 
- Sommertur på en av stiene (Lise, Karen og Håkon). Oppmøte Dufsetbakken onsdag 26. juni 

kl.18:30. OBS. Ikke ta med hund pga. strømgjerde. Evt. oppmøte ved bommen ved 
Granstua/Ormseter kl. 18. 

13. Søppelplukking langs vegene i området vårt 

- Stort sett hele området ble plukket.  
- Årets søppelplukker ble Morten Rosenberg. Han får en sekk med noe innhold (Håkon). 

14. Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen 

- Vi har gjort et utspill til Hamar kommune / Statens Vegvesen. 

15. Utkjøring og vedlikehold av krakkene. 

- Krakkene er kjørt ut. Ikke behov for vedlikehold i år. Rastebordene bør vedlikeholdes. Pål tar 
dette. 

16. Lekeplass for boligområdet på Skjeset 

- Status for opprettelse av plangruppe og planlegging av plassen: 
Møte ikke avholdt. 

NYE SAKER: 

 

17. St. Hansfest søndag 23. juni. 

- Håkon ordner grill og grillkull 
- Start kl. 19 
- Værforbehold 

18. Eventuelt 

Det ligger en avfallshaug (kvist etc.) etter kommunal hogging ved Pål som han har kontaktet 
kommunen for å få fjernet den. 

19. Neste møte: Tirsdag 27. august 2013 kl 1900 på Ormseter (evt. hos Håkon). 

 


