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1. Møtereferat 

Dato: 14.08.14 

Tidspunkt kl.: 20:00  

Sted: Hos Oddvar 

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, 10.06.2014 
Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Mobildekning i åsen. Status: Brigt har vært i kontakt med kommunen igjen. Det har vært 
møte mellom Eidsiva og kommunen, og det er sendt søknad til Post- og Teletilsynet om 
midler til  utredning for utbygging av bredbånd i grisgrendte strøk. Brev fra Vangsåsen Vel til 
Hamar kommune med kopi til IKT Hedmark ble lagt ved høringsuttalelsen.  Det er søkt om 
2,7 mill. Brigt kunne også informere om at det er ansatt en person i Hedmark 
Fylkeskommune som skal jobbe med bredbåndsdekning. Vi avventer saken – og håper å få 
tilbakemeldinger. Styret diskuterte også viktigheten av god mobildekning både samfunns- og 
sikkerhetsmessig, som for eksempel i tilfeller ved varsling om dårlig vann. Vi bør også tenke 
på samarbeidspartnere innen nærings- og organisasjonsliv som er opptatt av god bredbånds- 
og mobildekning i åsen. 
 

- Hjemmesiden, stand in for Nikolai samt fotokonkurransen: Berit kan være aktuell. Når det 
gjelder fotokonkurransen, har det ikke kommet inn noen sommerbilder. Vi minner om dette i 
neste nyhetsbrev. 

 

- Innkjøring til Kirkebyenga og evt. andre boligområder i åsen: Selv om Hamar kommune 
har sagt ja til merking av innkjøringer, har Statens Vegvesen sagt nei til dette. Det er 
spesielle regler for plassering av steiner i innkjøringer.  
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- Stimerkingsprosjektet: Håkon og Oddvar har satt opp stolper og strevere på 
de to stedene vi ønsker passasje i sauegjerdet mot allmenninga. Beitelaget skal ordne med 
trådene slik at de kan hektes av ved passering. For øvrig har det ikke skjedd noe mer vedr. 
stimerking.  

 

- St. Hanstreff på Dufsetbakken: Det var ca. 25 frammøtte, og arrangementet var vellykket 
og bør gjentas til neste år.  

  

3. Medlemsliste.Økonomi (Brigt) 
- Medlemsantall og medlemsliste pr. 14.08.14: 119 medlemmer.  Målet er fortsatt 130 

medlemmer i år.  
 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 14.08.14: Kr. 87.425,50.. 
 

- Status tilskudd (Oddvar): Vi søker om gavemidler fra Eidsiva Bredbånd og 
Gjensidigestiftelsen. Vi har fått overført kr. 15.000,- fra Hamar kommune som vi fikk tilsagn 
om i fjor til gapahuk på Skjeset. Videre har vi mottatt gaver på kr. 5.000,- fra Sparebanken 
Hedmark, og kr. 5.000,- fra Toten Sparebank.   
 

4. Rekruttering av medlemmer 

- Klarer vi å nå målet på 130 medlemmer? 
Alle går gjennom medlemslista, og snakker med innbyggere i området.  

5. Velkomsthilsen til nye beboere 
Har det kommet til noen nye innflyttere siden siste styremøte? Vi har ingen informasjon om nye 
beboere nå. 

6. Nyhetsbrev/infoskriv  

Vi bør sende ut et nyhetsbrev innen 1. september. Her må vi informere om 
medlemsmøte/pubkveld på Mammuthus 13. september. Vi vil minne om fotokonkurransen, hvor 
vi vil kåre en vinner som får premie på Mammuthus. Videre vil det bli orientert litt om friluftsparken 
på Kirkebyenga, om utvidelse på Ormseter samt eventuelt noe om bredbåndsdekning. Oddvar 
skriver som vanlig en leder.  

7. Friluftsparken på Kirkebyenga 

Styret diskuterte krav om erstatning for skade på campingvogn, sannsynligvis som følge av 
fotballsparking på kunstgrasbana. Dette kravet valgte vi å avvise. Vi vil imidlertid søke Hamar 
kommune om å få bruke tidligere tildelte, ubenyttede midler til å forhøye gjerdet på søndre del av 
kunstgrasbana for å forhindre at lignende episoder skjer i framtiden. Dette vil dreie seg om ca. kr. 
8.000,-.                                                                                                                                         
Søknad om mva-refusjon for kunstgrasbana blir sendt så snart regnskapet er klart og godkjent.  

- Bakerovnen, finansieringsplan og bygging: Selvebakerovnen er ferdig, men den mangler pipe 
og tak over det hele, i tillegg til fylling av sand. Det har vært tungt å få med folk på dugnader i det 
siste. Kostnaden til bakerovnen vil beløpe seg til ca. kr. 25.000,- i år. Hamar kommune har 
bevilget kr. 10.000,- til dette prosjektet. Vi har fått murstein gratis, mens materialer til muring vil 
beløpe seg til ca. kr. 15.000,-. Det mangler også trematerialer til taket.  

- Merking av kullgropa: Pål og Oddvar sørger for å sette opp skiltet.  

8. Friluftsparken på Skjeset 
Fremdrifts- og finansieringsplan: Det er avholdt 1 møte med prosjektleder. Det mangler tak på 
gapahuken, noe som er bestilt og vil bli satt på. For øvrig er det vanskelig å få til dugnader nå.. 
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NYE SAKER: 

9. Hamar statlige mottak på Ormseter:  
Velet har mottatt nabovarsel angående den planlagte utvidelsen, og hadde ingen innsigelser. 
Videre ble vi påminnet om sommerfesten på Ormseter 21.08.14 kl. 1800. De av 
styremedlemmene som har anledning, bør møte opp. 

Det skal avholdes et felles styremøte med styret for Ormseter A/S. Oddvar kommer tilbake med 
aktuell dato.   

10.  Medlemsmøte/pubkveld på Mammuthus 13.09.14: 
Vi diskuterte litt om hva som skal skje denne kvelden. Enkelte medlemmer har ønsket en ”ren 
pubkveld”. Det vil eventuelt bli litt informasjon fra styret, premiering for beste sommerbilde i 
fotokonkurransen, samt loddsalg. Det kan hende at Ole ønsker å si noe om sin siste tur også.  

11.  Styresammenkomst 08.08.14 
Velet dekker faktiske utgifter til maten. Deltakerne hadde med eget drikke.  

12.  Eventuelt: 
Det mangler avslutning/asfaltering av noen meter på gang- og sykkelstien ved Vangseterlia. 
Dette påpekes overfor rette instans (kommunen eller vegvesenet?). 

13. Neste møte: Torsdag 18.09.14 kl. 1900 hos Lise. 


