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1. Møtereferat 

Dato: 21.01.2014 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Lise 

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, 03.12.2013 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Hastighetsmåling langs Gåsbuvegen. Ingen tilbakemelding om når ny måling vil bli foretatt. 
- Mobildekning i åsen. Hva har kommunen fått til? Skal vi formidle henvendelsen fra Eidsiva for 

å påvirke utbygging av fibernett i området vårt? (Brigt). Brigt fraværende - status ukjent. 
- Hjemmesiden. Hvordan er bildeinteressen? Nikolai fraværende - status ukjent. 
- Dufsetbakken. 960 besøkende fra 17. juli og ut året. 
- Innkjøringen til Kirkebyenga (og de andre boligområdene) (Pål). Uendret status. 
- Leskur på bussholdeplassen på Ormseter. Leskur er på plass, står litt skjevt. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 
- Medlemsantall og medlemsliste pr. 1.01.14. 111 (pr. 3.12.14). 
- Beholdning i Sparebanken Hedmark: kr. 72.822. 
- Status tilskudd (Oddvar): 

 Ikke mottatt tilskudd siden siste møte. Søker Eidsiva Bredbånd innen 28.02. Hedmark 
fylkeskommune søkes innen 1. februar vedr. stimerking (f.eks. Kirkebystien, sti mellom 
Gåsbuvegen og St.Mikaels veg ved Kirkebyenga, sti fra Lier mot Gjørslibakken, sti fra St. 
Mikaels veg til Gåsbuvegen via Harabakken). Også støtte til å sette opp kart i 
stikryssene. 

- Rapportering til fylkeskommunen ang midler for å stimulere til fysisk aktivitet i hverdagen. 
Forslag er laget. Legger til at vi også trenger kart i stikryss. 
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4. Rekruttering av medlemmer 

- Vi har 130 medlemmer som mål for 2014. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  
- Er de nye beboere vi tidligere har registrert besøkt? Uvisst om Nikolai har noen gjenstående. 
- Det er ikke registrert nye siden siste styremøte. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 
- Innhold i neste nyhetsbrev: 

1. Årsmøteinnkalling. 
2. Info om aktiviteter i mars. 
3. Medlemsmøte om asylmottak 29. januar på Ormseter kl. 19. 

- Tidspunkt for utlevering, senest 24. januar. 

OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 
- Regnskap for minikunstgrasbanen til godkjenning (av revisor). Sendes til kommunen. 
- Mva-refusjon for minikunstgrasbanen. Søkes når regnskapet er godkjent. 
- Is er lagt på banen av kommunen. 
- Bakerovnen. Kr. 11.500 er brukt. Restkostnader antatt til kr. 25.000. 
- Hva gjenstår før vi kan si at friluftsparken er fullført? 

Bakerovn, infotavle for kullgrop og evt.fugleredehuske.  

8. Stimerking (Håkon) 
- Videre arbeid. Vi søker Hedmark fylkeskommune om midler for å dekke det vi har måttet 

finansiere selv i 2013 samt merking av flere stier, se pkt.3. 

9. Aktivitetspark for boligområdet på Skjeset 
- Status, plan og finansiering av aktivitetsparken (Brigt). Status ikke kjent. 

10. Forberedelser til årsmøtet fredag 14. februar 2014 
- Regnskap 2013 (Brigt). Sendes styremedlemene til kommentar 
- Årsberetning 2013 (Håkon). Revidert utgave sendes styremedlemmene til kommentar 
- Årsplan 2014 (Oddvar) Gjennomgått og utsendes på nytt til kommentar 
- Budsjett 2014 (Oddvar) Utsendes på nytt. Regnskapstall for 2013 legges inn som 

sammenligningsgrunnlag 
- Kunngjøring (se nyhetsbrev ovenfor). Godkjent med et par merknader 
- Vedtektsendringer: Forslag fra styret: Revisor og vararevisor velges for 2 år, valgkomiteen 

velges for 3 år, 1 på valg hvert år. 

NYE SAKER: 

11. Mulig asylmottak på Vangseter 
- Medlemsmøte på Ormseter 29. Januar kl. 19: Ormseter AS, Hamar kommune, Vang Røde 

Kors inviteres. Husk også å invitere de som har kjøpt tomt i Vangseterlia. 

12. Eventuelt 
- Brøyting. Det er rapportert om tidvis noe dårlig brøyting. Men det har snødd ofte også  
- Trimkvelder: Lise har hatt kontakt med evt. kursleder. Tirsdag 18:30 passer best for kursleder. 
Vedtak: Utsettes til ny behandling til høsten. Forslag til opplegg bør være klart til første 
styremøte etter ferien. 

13. Neste møte:  Tirsdag 4. mars 2014 kl 1900 hos Karen. 

 


