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1. Møtereferat 
 

Dato: 03.12.2013 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Oddvar 

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, 15.10.2013 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Mobildekning i åsen. (Brigt). Vi har mottatt mail fra kommunens IKT-ansvarlig for 
kommunikasjon. Hun skal ha møte med Telenor 6. desember og har fått innspill fra oss. 

- Hastighetsmåling. Gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. Intet nytt. Svv purres. 
- Hjemmesiden. Det er mottatt en del bilder. Nikolai har vært bortreist slik at juryen (styret) må 

kåre vinneren senere. Når Nikolai har lagt ut alle bildene på hjemmesiden, sender han mail til 
styret som stemmer på 3 bilder. Fotografen til det bildet som får flest stemmer, vinner en 
flaske vin. Nikolai ordner gevinst til ca. kr.100 og overleverer til vinneren. NB. Må trekkes før 
deadline for nyhetsbrev, 9. desember. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 2.12.13: 111 medlemmer. Medlemsliste er oversendt 
styremedlemmene på mail. 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 2.12.13: Kr. 104.054,97. 
- Status tilskudd (Oddvar): 

Vi har ikke mottatt noen tilskudd siden sist. Vi må rapportere bruk av ‘helsemidler’ til 
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fylkeskommunen. Brigt setter opp oversikt over bruk, og Oddvar rapporterer 
inn. Bør gjøres før årsskiftet. 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Et realistisk mål for 2014 bør være 130 medlemmer. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

- Er de nye beboere vi tidligere har registrert besøkt? Har Nikolai vært i huset etter Anny 
Pedersen? 

- Navn på de som har kjøpt tomter på Kirkebyenga og Vangseterlia er mottatt. 
- Har det kommet noen nye siden siste styremøte? Huset ved siden av Steinar Vesthagen 

(Lise). 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Innhold i neste nyhetsbrev: 
Leder. 
Forhåndsvarsel om årsmøte 
Informasjon om fotokonkurranse og trekning. 
Friluftsparken på Skjeset. (Brigt) 
Evt. om trim. 
Stimerking. (Håkon) 
Nytt fra styret, bl.a. brøyting av Åsvegen. 
Deadline 9. desember. 

- Leveres ut 11. desember. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

- Noe justering av lys gjenstår samt at rekkverk på stillaset for ovarennet mangler. Regnskap 
må settes opp.  

8. Dufsetbakken 

- Oddvar sjekker med brannvesenet om anbefaling vedr. ildsted.  

9. Stimerking (Håkon) 

- Ferdig. Mangler oppslagstavle på Dufsetbakken. Evt. kart på stikryssene. 

10. Aktivitetspark for boligområdet på Skjeset 

- Plan og finansiering av aktivitetsparken (Brigt).  

11. Høsttreff på Lier 18. oktober 

- Meget vellykket. Ca. 25 frammøtte. Må gjentas neste år. 

12. Hva gjør vi med innkjøringen til Kirkebyenga?  
All vegetasjon i innkjøringen er fjernet. Svv ønsker et kart som viser hvor og hvordan evt. portal 
skal plasseres og se ut. Kommunen ser ingen problemer vedr. dette. 

13. Julekut julaftens morgen på Kirkebyenga 
Det er ikke mottatt noen søknad om støtte I år. 

NYE SAKER: 

14. Forberedelser til årsmøtet fredag 14. februar 2014 

Lages i god tid før neste styremøte: 
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- Regnskap 2013 (Brigt). 
- Årsberetning 2013 (Håkon). 
- Årsplan 2014 (Oddvar). 
- Budsjett 2014 (Brigt/Oddvar) 

Kunngjøring i nyhetsbrev senest 31. Januar. 

15. Eventuelt 
Forslag til trim: Betaling kr. 25 pr. gang – jan – påske. (Kr. 300/400 for perioden). 
Instruktør: Ca. kr. 400 pr. gang. Leie: Kr. 500  pr. gang. Pål sjekker om det er mulig å leie hos 
VSF. 

16. Neste møte:  Tirsdag 21. januar 2014 kl 1900 hos Lise. 

Rakfiskaften for styret er ikke bestemt. Er 7. og 8. februar aktuelt? 

 


