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1. Møtereferat 

Dato: 08.05.2014 

Tidspunkt kl.: 20:00  

Sted: Hos Nikolai 

Referent: Lise 

 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

  

95865604 
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 

 

 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 10.04.2014 
Godkjent. 

 
Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Mobildekning i åsen. Status: (Brigt) Saken utsettes til neste møte. Ca. 40 stk. har meldt 
interesse for fiber. 

 
- Innkjøring til Kirkebyenga (og andre boligområder) (Pål). 

Det ble diskutert hvor mye velet er villig til å legge i dette. Er det aktuelt å finne noen store 
steiner, og i tilfelle hvor? Det må sees på plassering. Eventuell grunneiers tillatelse må 
innhentes. 
 

-  Trafikksikkerheten langs Gåsbuvegen. 
Oddvar har skrevet brev til Hamar kommune og Statens Vegvesen. Det har kommet svar fra 
kommunen, som er positive til dette. Imidlertid er det vegvesenet som har ansvaret for gang-
og sykkelstier. Det er planer om å asfaltere ved Vangseterlia i sommer. Hva med strekningen 
Kirkebyenga – Mammuthus?. 
 

- Reguleringsplan Vang grustak øst. Vedtatt av kommunestyret. 
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Dette tas til etterretning. Det skal tas ut masse fra østsida av Narmovegen. Det 
burde være planfri kryssing med Narmovegen for anleggsmaskiner. 

3. Medlemsliste.Økonomi (Brigt) 
- Medlemsantall og medlemsliste pr. 08.05.14: 101 medlemmer. Målet er 130 medlemmer. 

 
- Beholdning Sparebanken Hedmark pr 08.05.14: Kr. 74.386,91. 

 
- Status tilskudd (Oddvar): Vi søker Eidsiva Bredbånd om midler i overensstemmelse med 

formålet. Søknadsfrist er 31.05.14. Videre er det søkt om gavemidler fra Sparebanken 
Hedmark og Toten Sparebank. 

- Vi har fått innvilget kr. 10.000,- fra Hamar kommune til bakerovnen på Kirkebyenga.  

4. Rekruttering av medlemmer 

- Hvordan når vi målet på 130 medlemmer i år?  
Alle går gjennom medlemstlista, og snakker med innbyggere i området.  

5. Velkomsthilsen til nye beboere 
Har det kommet til noen nye innflyttere siden siste styremøte? 

Oddvar sender ut informasjonsbrosjyren samt velkomsthilsen til nye beboere til 
styremedlemmene pr. mail. Disse kan brukes til rekrutteringen! 

6. Nyhetsbrev/infoskriv  
Vi bør sende ut et nyhetsbrev ca. 1. juni, med informasjon om turene på stiene, samt 
St.Hansfesten på Dufsetbakken 23. juni. Turen 10.05.14 utgikk på grunn av for mye snø. Ny dato 
ble fastsatt til 30.08.14. Turen 17.06.14 fra Ormsetermyra går som planlagt. Av innhold for øvrig 
bør vi ta med litt om søppelplukkinga. Alle bør oppfordres til å plukke opp søppel de kommer 
over, så området holdes pent. Vi må også ta med noe om fotokonkurransen.  

Skal vi også ta med noe om planer for swing-kurs og kokkekurs? Dette blir i stedet for 

trimkveldene. 

 

7. FRILUFTSPARKEN PÅ KIRKEBYENGA.  

- Regnskap for minikunstgrasbana. Godkjennelse. (Brigt). 

- Minikunstgrasbana må etterfylles med sand. Dette kjøpes inn for i år og neste år. Kostnaden blir 
ca. kr. 3.000,-, som innvilges av styret. Torill Dalsrud ordner det praktiske. 

- Mva.-refusjon for minikunstgrasbana: Søknadsfristen er utgått i år, så vi må søke til neste år. Da 
kan vi ta med innkjøpet av sand også. 

- Bakerovnen, finansieringsplan og bygging: Torill Dalsrud tar seg av dette. Ovnen blir nok ikke 
klar til den planlagte åpningen av friluftsparken. 

- Merking av kullgropa: Pål sørger for å ordne skilt. Foreslått tekst ble godkjent 

8. STIMERKINGSPROSJEKTET. FREMDRIFTSPLAN 

Håkon har sagt seg villig til å fortsette stimerkingsprosjektet, og lage framdriftsplan. Karen 
Busterud, Pål Diesen og Oddvar Dufseth blir med som ”kjentmenn”. Stiene måles opp, og skilt 
bestilles. Det tas kontakt med beitelaget vedr. strømgjerder.  

9. TRIMKVELDER TIL HØSTEN 
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Styret besluttet at dette utgår. Det kom forslag om swingkurs og kokkekurs i stedet, 
dessuten uteaktiviteter – turer på stiene . 

10.  SØPPELPLUKKING 

Evaluering: Hele området vårt er/vil bli plukket, så vi synes det har fungert bra. 

Blant alle søppelplukkerne som deltok, ble Toril Dalsrud trukket ut som vinner av en ryggsekk. 

Denne er overlevert.  

11.  MEDLEMSMØTE PÅ MARKESTAD 02.05.14. 

Evaluering: Det ble telt 47 frammøtte, noe som må sies å være veldig bra!  

Utlodningen innbrakte kr. 2.380,-. Velet fikk dermed dekket inn utgiftene i forbindelse med 
”sponsing” av elggryta.  

Vi har inntrykk av at kvelden ble vellykket. 

NYE SAKER: 

12.  JUSTERINGER I ÅRSPLANEN 2014 

Turen 10.05.14 fra Granstua via Ålsbergsmyra til Raumyra ble utsatt. Ny dato ble fastsatt til 
30.08.14. 

Åpningen av aktivitetsparken på Kirkebyenga må utsettes til etter sommerferien. Ny dato her ble 
fastsatt til 16.08.14. 

 

13.  EVENTUELT 
Det ble foreslått både swingkurs, samt kokkekurs på Markestad I regi av velet. Dette må vi 
komme tilbake til. 

Utkjøring av krakker vil bli ordnet før 17. mai. Nikolai har ansvaret for dette.  

 

14. NESTE MØTE:  Tirsdag 10.06.14 kl 2000 hos Pål  
 


