
Vangsåsen Vel 

Styremøte 2014-04-10 13.04.2014  Side:1av3 

 

1. Møtereferat 

Dato: 10.04.2014 

Tidspunkt kl.: 20:00 – 22:00 

Sted: Hos Marta 

Referent: Oddvar 

 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/Vara 974 37 434 brigt.birkeland@outlook.com 

Lise K. Stensrud Sekretær 971 09 899 lise_stensrud@hotmail.com 

Nikolai Hausammann Styremedlem 958 65 604 nikolaihausammann@gmail.com 

Marta Eidahl Fladsrud Styremedlem 481 40 433 marta_eidahl_fladsrud@hotmail.com 

Berit Henny Søberg Varamedlem 950 05 248 berit.soberg@gmail.com 

 

 

Agenda med kommentarer og aksjonspunkter: 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 17.02.2014  

Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Mobildekning i åsen. (Brigt) 
Brigt har hatt kontakt med Mariann Bjønnes som er Hamar kommunes kontaktperson bl.a. 
når det gjelder telenettet i kommunen. Hun hadde et møte med Telenor 6. desember 2013. 
Det som kom fram der, er at Telenor pt bygger ut kapasiteten, men ikke dekning; dvs de for-
sterker anleggene som er, men bygger ikke nye master. Det er ikke lønnsomt. Der dekningen 
ikke er tilfredsstillende, må kommunen bygge master til 750.000 kr med en leveringstid på ca 
ett år. 
Post- og teletilsynet har noen midler og kan søkes om støtte til utbygging av telenettet i om-
råder der utbygging ikke er kommersielt lønnsomt. En felles arbeidsgruppe med Hedmarken 
IKT og Hamarregionen utvikling ser på hvor det kan søkes støtte til ikke kommersiell drivbar 
utbygging. 
Teliasonera og Netcom fikk tilslaget på en auksjon i desember og vil nå ta i bruk de frekven-
sene de da fikk tilgang på. Om dette betyr bedre tilgang her omkring, vet vi ikke. 
I nyhetsbrevet tar vi med at Netcom har bedre tekning i deler av området vårt enn Telenor, så 
for noen kan det kanskje være en ide å skifte leverandør. Som vedlegg til nyhetsbrevet leg-
ger vi med litt reklame om fibernett fra Eidsiva bredbånd. 
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-   Trafikksikkerheten langs Gåsbuvegen. (Oddvar) 
 Vi jobber for å få gang- og sykkelsti fra Kirkebyenga til bussholdeplassen ved Mammuthus. 

Oddvar skrev 19.02 brev til Hamar kommune og Statens vegvesen og påpekte behovet med 
bakgrunn i hastighetsmålingen som Statens vegvesen gjennomførte i oktober og desember. 
Tilbakemelding er ikke mottatt ennå. 

 
 Etterarbeid etter årsmøtet. (Oddvar) 

Brønnøysundregisteret har bekreftet endringene de har fått oversendt. Kommunen har opp-
datert sin hjemmeside, og det har vi også. Nikolai legger ut de justerte vedtektene på hjem-
mesiden. 

3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste  pr. 17.02.14: 68 medlemmer. 
pr. 12.04.14: 93 medlemmer. Målet er 130 medlemmer. 

- Beholdning Sparebanken Hedmark  pr 17.02.14: kr 76.377,71  
 pr 12.04.14: kr 75.334,41 

- Status tilskudd (Oddvar):  
 Vi fikk nylig beskjed fra Hedmark fylkeskommune om at vi fikk kr 12.000 til merking av 

stier, som vi hadde søkt om. Vi har ikke flere prosjekter foreløpig og benytter ikke anled-
ningen vi har til å søke om mer midler pr. 8.04. 

 Vi søkte Eidsiva Bredbånd om midler til bakerovn på Kirkebyenga 28.02, men i mail av 
6.03 takket Eidsiva bredbånd nei til sponsorstøtte. 

 Hamar kommune hadde søknadsfrist 15. mars. Vi bekreftet at vår søknad til utdelingen 
15. oktober i fjor fortsatt var aktuell. 

 Sullandfondet hadde søknadsfrist 1. april. Dette ble dessverre glemt. 
 Toten sparebank har søknadsfrist 30. april på søknad om gavemidler. Vi søker. 
 Hedmarken sparebank har søknadsfrist 30. april på søknad om gavemidler. Vi søker. 

 Rapportering 
 Vi rapporterte 2.02 på bruken av midler til helseforebyggende tiltak til Hedmark fylkes-

kommune, men vi har ikke fått noen tilbakemelding på hvordan vi skal forholde oss vide-
re. 

4. Rekruttering av medlemmer 

For å nå målet på 130 medlemmer i år bør styremedlemmene ta en vervekampanje i sine roder. 
Når medlemslisten foreligger, er den sortert på adresser, og da er det lett å finne fram til de som 
ikke har betalt. Vervingen kan kanskje kombineres med utdeling av nyhetsbrev. Vi tar også med 
medlemskort til Markestad 2. mai. 

5. Velkomsthilsen til nye beboere  

Informasjonsbrosjyren er rettet opp og sendt kommunen, som har bekreftet mottakelsen.  
Nye innflyttere siden sist:  

- Nikolai besøker de som har flyttet inn i huset etter Annie Pedersen 

- Pål skal vel besøke noen nye på Kirkebyenga 

- Lise verver de i Bjørgheim 

- Marta besøker de nye i huset etter Kristian på Busterud 

- Brigt verver Anders Skjeset. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

- Vi må vel sende ut nyhetsbrev umiddelbart etter påske med leder om kommunikasjon (fiber) 
og informasjon om søppelplukking, medlemsmøtet på Markestad 2. mai, fotokonkurransen og 
referat fra aktivitetsdagen på Kirkebyenga 16.03.14. Vi tar vel også med litt nytt fra styret. 

- Utkast sendes styremedlemmene 21. april, med tilbakemelding innen 22. april. Kopier for ut-
deling leveres ut til fordeling seinest 23. april. 

- Om vi får plass, evt i neste nyhetsbrev bør vi ta med noe om gjenfylling av deler av grustaket 
i Bjørgedalen 
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OPPFØLGINGSSAKER: 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

Vi har nå oversikt over alle kostnadene for minikunstgrasbanen. Brigt må prioritere å sette opp 
regnskapet og sende det til godkjenning slik at vi får gjort opp vårt mellomværende med fylkes-
kommunen. 

Så snart regnskapet er godkjent, kan vi søke om mva-refusjon. 

8. Stimerking 

Håkon Dufseth har sagt seg villig til å ta ansvar for å merke de stiene vi nå har fått midler til, og 
han møter opp og gjennomfører det kurset vi er forlangt å ta i den forbindelse. Utgiftene dekkes 
av velforeningen. 

9. Friluftsparken på Skjeset øst 

Brigt må få satt opp framdriftsplan og finansieringsplan for hele den ønskede friluftsparken innen 
neste møte. 

At gapahuken er på plass, må Brigt sørge for å dokumentere overfor Oddvar slik at han kan be 
om utbetaling av de midlene vi har fått tilsagn om fra Hamar kommune.  

NYE SAKER: 

10. Søppelplukking 

Dugnaden utføres i tidsrommet 28. – 30. april, til nød 1. mai. Fylte sekker settes på Torvbua eller 
ved veggarasjen på Korslund seinest om kvelden 1. mai. Kommunen henter sekkene 2. mai. 

I utgangspunktet bør alle ta ansvar for sitt eget nærområde. Av erfaring fungerer ikke det bestan-
dig, og derfor har hvert av styrets medlemmer ansvar for at det blir plukket søppel langs vegene i 
de rodene der de har ansvar for å dele ut nyhetsbrev. De som melder seg interessert i å delta i 
dugnaden blir rutet over til rodeansvarlig og får sekker fra vedkommende. Oddvar henter sekker 
hos kommunen og viderefordeler disse til de rodeansvarlige. 

Også i år vil vi trekke en vinner blant de som deltar i søppelplukkingen. Vinneren får en premie. 

11. Medlemsmøte på Markestad 2. mai 

Program: 
Vi begynner kl 1900. 

 Innledning om aktuelle saker i Vangsåsen vel 

 Charlotte kåserer om mat. Boksalg 

 Kveldsmåltid. Elggryte til kr 100,- når den er sponset med kr 50,- fra Vangsåsen vel. 
Medlemskort fås kjøpt. Påmelding. 

 Øl og vin fås kjøpt. Kontantsalg. 

 Utlodning. Marta kontakter Karen, får loddbøker av henne og kjøper vin som gevinster. 

12. Eventuelt 

- Krakkene. Nikolai tar ansvaret for å få disse satt på plass innen 17. mai. 
- Asylmottaket på Ormseter. Vi har fått nabovarsel om et lite tilbygg til eksisterende rigg på 

Ormseter for å huse den lille økningen i antall flyktninger. Vangsåsen vel har intet å bemerke 
til dette. Det blir et felles styremøte i vår mellom styret for Ormseter AS og Vangsåsen vel. 

- Vangseter. Intet nytt. 
- Fotokonkurransen. Vinneren av vinterbildene ble kåret. Det beste bildet var tatt av Grethe 

W Dufseth. Marta skaffer en flaske vin til vinneren. Nikolai oppdaterer hjemmesiden. I neste 
nyhetsbrev setter vi fokus på beste vårbilde. 

13. Neste møte:   

Torsdag 8. mai 2014 kl 2000 hos Nikolai. 

 Vi prøver å få til en sommerfest for styret med partnere ca 8. august. Besluttes på neste møte. 


