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1. øtereferat 

Dato: 10.06.2014 

Tidspunkt kl.: 20:00  

Sted: Hos Pål Diesen 

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
 

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 

 

FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 08.05.2014 
Godkjent. 

 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

-    Mobildekning i åsen. Status ved Brigt: 

Brigt har snakket med beboere andre steder i Vang. Det foregår underskriftskampanje for å få   
fiber, bl.a. ved Slemsrud og på Greftenenga. Noen beboere i Vangsåsen har prøvd å bytte fra 
Telenor til Netcom, uten at det nødvendigvis har fungert bedre. Brigt skal snakke med 
kontakten i kommunen igjen. 

- Innkjøring til Kirkebyenga (og andre boligområder) (Pål). 
 Det har ikke vært noen respons på ønsket om steiner etter siste nyhetsbrev.  På skal lage kart 

over boligområdene, så vi kan ta kontakt med grunneiere vedr. plassering av steinene.  
 
- Stimerkingsprosjektet 
 Det er ikke noe nytt her. Det har ikke vært noen kontakt med de som skal sette opp 

beitegjerder. Stiene vil forhåpentligvis bli merket før ferien, i hvert fall Kirkebystien. 
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3. Medlemsliste.Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 10.06.2014: 114 medlemmer. Målet er fortsatt 130 
medlemmer. 
 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 10.06.2014: Kr. 78.236,11. 
 

- Status tilskudd (Oddvar):  
Vi har pr. 04.06.14 mottatt kr. 5.000,-, uten at vi har fått bekreftet hvem det er fra.  

4. Rekruttering av medlemmer 

- Hvordan når vi målet på 130 medlemmer i år?  
Vi må bare fortsette å snakke med folk, og anbefale at de betaler medlemskontingenten. 
Pål minner om betaling av medlemskontingenten på beboermøtet på Kirkebyenga 22. juni.  

5. Velkomsthilsen til nye beboere 

Har det kommet til noen nye innflyttere siden siste styremøte? 

Brigt har fått en ny nabo, som vil bli kontaktet. Marta har delt ut gratis medlemskap til 2 nye 
beboere, mens Pål følger etter hvert opp 2 nye som bygger på Kirkebyenga. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv  
Vi bør sende ut et nyhetsbrev igjen ca. 1. september, bl.a. med informasjon om medlemsmøtet 
på Mammuthus 13.09.14. Innhold for øvrig bestemmes på neste styremøte. Det er noe uavklart 
angående åpningen av friluftsparken på Kirkebyenga 16.08.14. Om det går i orden, bruker vi 
hjemmesiden, avisa og invitasjon lokalt på Kirkebyenga.  

OPPFØLGINGSSAKER 

7. Friluftsparken på Kirkebyenga.  

- Regnskap for minikunstgrasbana er ferdig.  

- Vi søker mva-refusjon på kr. 51.805,32 til neste år, forutsatt at regnskapet blir godkjent av     
revisor i kommunen. 

- Bakerovnen, finansieringsplan og bygging:  Det har ikke skjedd så mye mer her, bortsett fra at 
det er ordnet med teglstein som må hentes. 

- Merking av kullgropa: Tekst og tegning er laminert, så det mangler kun at Pål setter opp stativet 
med dette. 

8. HJEMMESIDA 

Det ble spurt om noen ville påta seg å være ”assisterende redaktør” når Nikolai er forhindret i å ta 
seg av dette. Ingen av de frammøtte meldte seg frivillig. Saken tas opp på neste møte. 

Fotokonkurransen: Vinner av vårbildet ble Oddvar Dufseth.  

9. FRILUFTSPARKEN PÅ SKJESET 

Brigt har laget en framdriftsplan og satt opp et foreløpig budsjett. De ønsker i første omgang en 
steinur til matplass foran gapahuken, samt ballplass ved siden av den. Anslått kostnad for disse 
prosjektene er ca. kr. 15.000,-. Styret bevilger inntil kr. 15.000,- til dette i år. Senere ønsker de 
seg en ballvegg og en klatrevegg, i tillegg til lekestativ med sklie, huske etc. De regner med å 
kunne få mye materialer til dette gratis. Det kan også bli aktuelt med sykkelcrossbane. 
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NYE SAKER 

10. EVENTUELT  

St.Hansfesten 23.06 14 kl. 1900. Nikolai ordner grill, grillkull og tennvæske, og sørger for å frakte 
dette til Dufsetbakken. 

Turen tirsdag 17.06.14 fra Ormsetermyra kl. 1800 går som annonsert.  

Vi har satt av fredag 08.08.14 kl.1900 til sommerfest for styret med partnere. Også styremedlemmer 
som gikk av i år, vil bli invitert. Oddvar tok på seg å ha dette hos seg.  

Pål refererte fra overrekkelsen av Kongens Fortjenestemedalje til Ole Nashoug. Pål representerte 
Vangsåsen Vel,     

 

11.  NESTE MØTE: Torsdag 14. august kl. 2000 hos Oddvar. 

 

 


