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Møtereferat 

Dato: 23.10.14 

Tidspunkt kl.: 20:00  

Sted: Hos Berit 

Referent: Lise 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

Pål Diesen Nestleder 909 36113 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, 18.09.14 

Godkjent. 

Oppfølging/orientering. Saker fra siste og tidligere møter: 
- Mobildekning i åsen. 

Status: Det er ikke i orden med fiber til Ormseter ennå. Eidsiva er forsinket, men vi håper det skjer 

snart. Ellers har ikke Brigt hørt noe mer vedrørende mobil- og bredbåndsdekning. I forslag til 

statsbudsjett er posten til Post- og teletilsynet vedrørende bredbånd og infrastruktur halvert.  

 

- Merking av innkjøring til Kirkebyenga, Vangseterlia og Skjeset øst:                                                                   
Det er veldig strenge regler for dette, bl.a. i forhold til fartsgrenser og plassering. Vi legger prosjektet 

på is inntil videre.  

 

- Stimerkingsprosjektet:  
Det jobbes med sti fra Liertoppen, via Brennsætervegen til Berg og videre til Åsvegen der sti er merket 

til Ålsbergsmyra og Raumyra. Denne erstatter stien fra Lier til Gjørslibakken. 

Kirkebystien er merket fra Raumyra til krysset med Markestadstien der den går mot Ormsetermyra. 

Kirkebystien 1fra nevnte stikryss (Kirkeby nedre) er halvveis merket og Kirkebystien 2 (Kirkeby øvre, 

via vestre ende på hanggliderbana) skal merkes.  

Sti fra Steinar Vesthagen ned til St. Mikaelsveg er oppgått med GPS og planlagt merket.  

Sti fra Skogen, om fiskedammen til forannevnte sti vil også bli målt opp og merket. 

Det samme gjelder for sti mellom St. Mikaelsveg og Gåsbuvegen, langs Kirkebybekken. 

For alle stiene vil det bli bestilt skilt, og alt skal være ferdig til neste år.  
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3. Medlemsliste. Økonomi (Brigt) 

- Medlemsantall og medlemsliste pr. 23.10.14: 123 medlemmer.    

- Beholdning Sparebanken Hedmark pr. 23.10.14: Kr. 79.442,45.   

4. Rekruttering av medlemmer 

Vi prøver fortsatt å nå målet på 130 medlemmer i år.  

5. Velkomsthilsen til nye beboere 

Har det kommet til noen nye innflyttere siden siste styremøte? Brigt får en ny nabo, og det er solgt ei tomt 

på Kirkebyenga.  

6. Nyhetsbrev/infoskriv 

Oddvar skriver en leder. Ellers minner vi om fotokonkurransen med frist 30.11 for høstbilder.  Hovedsaken 

i nyhetsbrevet skulle vært høsttreffet på Lier 07.11, men dette er nå blitt avlyst. 

I tillegg vil Oddvar skrive en del vedrørende Ormseter, brøyting av Åsvegen i vinter samt nytt om 

friluftsparken på Kirkebyenga.  

7. Nytt fra Hamar statlige mottak på Ormseter:                                                                                     

Det blir ikke aktuelt med beredskaps/kriseplasser, da UDI har sagt opp avtalen om disse. Det blir derfor 

totalt 140 beboere på Ormseter.  

OPPFØLGINGSSAKER: 

8. Friluftsparken på Kirkebyenga: 

Det jobbes stadig med bakerovnen.   

Alt materiell til forhøyelse av nett rundt fotballbana er kommet. Det må settes opp på dugnad. 

Regnskapet for minikunstgrasbana er ikke klart for avslutning – de siste postene mangler.  

Pål sørger for at kullgropa blir merket.  

9. Klage på avslag om å erstatte skade på campingvogn:  

Vi sier fortsatt nei til å erstatte skaden! Vi vil prøve å få til en dialog med skadelidte for å få en avklaring på 

om det er mulig å få avsluttet saken på en god måte.     

10.  Rekruttering av styremedlemmer:  

Vi tenker videre på dette, og tar det opp igjen på neste styremøte.   

NYE SAKER:  

11.  Høsttreff på Lier 7. november.  

Det ble diskutert hva som skulle skje her, men som tidligere nevnt er arrangementet avlyst.  

12.  Eventuelt:  

Vi ønsker at Veståsløypa blir oppkjørt i vinter, samt tilknytningen fra Kirkebyenga til denne.   

Ola Sæhlie blir spurt om han vil brøyte Åsvegen denne vinteren også.  

Vi tar opp igjen spørsmålet om hundeinnhegning på neste styremøte. 

Det ble besluttet at vi bestiller noen gaveartikler for utdeling til medlemmer.                

13.   Neste møte: 11.12.14 kl. 2000 hos Brigt. 


