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1. Møtereferat 

Dato: 18.09.14 

Tidspunkt kl.: 20:00  

Sted: Hos Lise 

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, 14.08.14 

Godkjent. 

 
3. Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 

- Mobildekning i åsen. Status: Det har ikke skjedd noe mer på dette området. Ved anledning 
bør vi påvirke politikere som sitter i Eidsiva-styret. Saken vil også bli tatt opp på felles 
styremøte med Ormseter A/S. 

 
- Leskur og rundkjøring for busser på Ormseter: Dette er nå ferdig!  Oddvar sender 

takkebrev til Flobergshagen i vegvesenet.  
 

- Hjemmesiden og fotokonkurransen: Berit Søberg har sagt seg villig til å være ”stand in” for 
Nikolai. Det hadde kun kommet inn 4 sommerbilder til fotokonkurransen. Nikolai ble kåret til 
vinner under medlemsmøtet på Mammuthus 13.08.14, og vil motta premie.  

  
              -    Stimerkingsprosjektet: Prosjektet avventes til våren. Halve Kirkebystien er merket, og vil bli    
                   lagt inn på kart. Dette kartet kommer ut i 2015, og vi vil sørge for at et eksemplar blir hengt 

opp på Dufsetbakken 
 

-      Medlemsmøte på Mammuthus 13.08.14: Det var ca. 26 frammøtte, og     arrangementet 
var vellykket. Ole fortalte og viste bilder fra reisen med Den transsibirske jernbanen. 
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4. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 18.09.14: 121 medlemmer.  Målet er fortsatt 130 
medlemmer i år.  
 

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 18.09.14: Kr. 79.425,15.   
 

5. Rekruttering av medlemmer 

- Klarer vi å nå målet på 130 medlemmer? Vi prøver fortsatt…. 

6. Velkomsthilsen til nye beboere 

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

7. Nyhetsbrev/infoskriv  

Vi bør sende ut et nyhetsbrev ca. 25. oktober med informasjon om medlemsmøtet på Lier 7. 
november. Innhold for øvrig kommer vi tilbake til på neste styremøte.  

 

OPPFØLGINGSSAKER: 

8. Friluftsparken på Kirkebyenga                                                                                 -    

Forhøyelse av gjerdet på søndre del av kunstgrasbana: vil bli utført. Se egen sak under 
eventuelt.                                                                                                                                         .  

- Bakerovnen, finansieringsplan og bygging: Det er usikkert når dette prosjektet blir ferdig. 
Muring utføres på dugnad 19.09.14.   

- Merking av kullgropa: Pål skal få ordnet dette nå..  

  

9. Friluftsparken på Skjeset 

Det har ikke skjedd noe mer her. Taket på gapahuken mangler fortsatt, men vi er blitt lovet det.  

 

NYE SAKER: 

10.  Hamar statlige mottak på Ormseter:  

Det blir felles styremøte med styret for Ormseter AS 1. oktober kl. 1930. Vi diskuterte aktuelle 
saker å ta opp der. Først og fremst er mobil- og bredbåndsdekning veldig aktuelt. Videre ønsker 
vi å høre litt om bemanning på Ormseter AS. Det ble også diskutert hva Vangsåsen vel kan gjøre 
for beboerne på Ormseter. Er det aktuelt å arrangere ski/akedager? Vennskapsfamilier ble også 
nevnt. Vi vil også høre hvordan de 30 beredskapsplassene blir brukt.   
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11.  Rekruttering av styremedlemmer:  

Dette tas opp på neste styremøte.   

 

12.  EVENTUELT:  

 

- Hundeinnhegning: Dette kom opp som et forslag på medlemsmøtet på Mammuthus, og har 
også vært etterspurt tidligere. Det ble diskutert aktuelle plasseringer, bl.a. fins det et inngjerdet 
område ved Braseth som skogfrøverket disponerer. Ole Nashoug har også et område overfor 
Mammuthus (opp mot skogsbilvegen) som kan stilles til disposisjon. Kanskje det er mulig å få til 
noe på hundekjørerarenaen – i samarbeid med Hamar Trekkhundklubb? 

- Offentlig vann/avløp: Beboere i Veståsen har spurt om muligheten for å få offentlig vann og 
avløp. Vi tar kontakt med kommunen for å høre om det foreligger noen planer.  

- Fotballbana på Kirkebyenga: Fotballbana er stengt av inntil videre av nabo som har fått ødelagt 
takluke på campingvogn. Styret i Vangsåsen vel har tidligere avslått å erstatte dette, men har tatt 
ansvar for å forhøye nettet rundt bana – utover det som er forskriftsmessig – for å forhindre 
lignende episoder. Vangsåsen vel vil dele ut et eget brev til beboerne på Kirkebyenga i forbindelse 
med dette.  

- Matkurs og swingkurs: Vi utsetter planene om dette inntil videre. Det ble foreslått at vi kanskje 
bør ha et fast medlemsmøte på Markestad en gang i året også.  

 

13. Neste møte: Torsdag  23. oktober 2014 kl. 2000 hos Berit.  


