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1. Møtereferat 
 

Dato: 15.10.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 20:45 

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@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, 23.09.2013 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Mobildekning i åsen. (Brigt): Det er laget et forslag til mail til Hamar kommune. Oddvar gjør 
justeringer av mail  som oversendes Brigt. Brigt kontakter Hamar kommunes kontaktperson 
før mail sendes. 

- Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen: Uendret status. 
- Stimerking. Samarbeid med beitelaget om åpninger i gjerdet: Det er avtalt at vi kontakter dem 

i begynnelsen av mai neste år for å kunne bidra til dette arbeidet. 
- Hjemmesiden. Det er ikke kommet inn noen bilder siden forrige gang. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 15.10.13: 109 medlemmer. 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 15.10.13: Kr. 139.722,83. 
- Status tilskudd (Oddvar): 

 Sullandfondet (er søkt) 
 Hamar kommune (nærmiljøtiltak) 15. okt. 

Bakerovn på Kirkebyenga. 
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4. Rekruttering av medlemmer 

- Nå er det på høy tid å gjøre noe for å nå målet på 150 medlemmer! Her må vi påvirke venner 
og naboer. Betaling etter 15. november teller som medlem i både 2013 og 2014!  

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

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

 Huset etter Annie Pedersen (Nikolai) 

 Bjørgheim (Lise, etter 1,1.2014). 
- Hva kan vi gjøre for de i Gåsbuvegen nedenfor Torvbua? 

Ingen forslag framkom. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Tidspunkt for utlevering av det neste nyhetsbrevet ca. 15.12. Innhold bestemmes på neste 
styremøte. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Status ballbana/isbana: Lysmast er på plass. Må justeres. Banen er ferdig! 
- Ildsted foran gapahuken? Fundament støpt.  
- Kullgropa merkes og beskrives.  

8. Aktivitetspark for boligområdet på Skjeset 

 En del av grunnarbeidet er utført. Arbeidet med å sette opp gapahuken starter neste uke. 

 Brigt setter opp framdriftsplan og finansieringsplan for hele den ønskede aktivitetsparken. 

9. Høsttreff på Lier 18. oktober 

- Utlodning (3 fl. vin) (Karen) 
- Vin til vinner av sommerens bilde (Karen) 

10. Hva gjør vi med innkjøringen til Kirkebyenga? (Pål) 

 Prøvd å få tak i folk i Mesta og Statens Vegvesen og prøver igjen 

NYE SAKER: 

11. Julekut julaftens morgen på Kirkebyenga (Pål) 
Søknad kommer. 

12. Reguleringsplan for Vang grustak øst. Høringsuttalelse 
Oddvar lager forslag som sendes styret på høring. 

13. Eventuelt. 
- Kr. 1.500 bevilges til oppkjøring av løyper til aktivitetsdagen på Kirkebyenga. 
- Pål kjøper en blomst til Torild som er sykmeldt 
- Oppkjøring av skogsbilvegen skal gjøres også i vinter 
- Pål fungerer når Oddvar har ferie 
- Rakfisklaget utsettes til i januar 

14. Neste møte: 
Tirsdag 3. desember 2013 kl 1900 hos Oddvar. 

 


