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1. Møtereferat 
 

Dato: 28.11.2018 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:00 

Sted: Hos Tove i Veståsv 159 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

Henriette Kildahl Styremedlem 414 31 990 henriette_kildahl@hotmail.com 

Hanne-Grethe Sæhlie Kasserer 906 25 014 hanne-grethe.sahlie@bbnett.no 

Tove M. Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

Kjell Ivar Knutsen Styremedlem 416 30 274 kji-kn@online.no 

Solveig Fredriksen Aasen Nestleder 959 14 613 solveig.aasen@inn.no 

 
Forfall:  
 
AGENDA: 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste mm som ble godkjent 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 
Oppfølging: 
 
 

• Friluftsparken på Kirkebyenga. Bruk av tildelte 10.000 kroner. (Henriette) 
Arbeidsgruppa ved Kirkebyenga har besluttet å ta ned de to bildekkhuskene for så å 
kjøpe fugleredehuske. Styret godkjenner kjøp av denne. Mulig det blir plass til den ene av 
bildekkhuskene. Henriette gir tilbakemelding til Vegard Dufseth om kjøpe av huske. 
Vedlikeholdsplan for friluftsparken er utarbeidet av den nye arbeidsgruppa. Oddvar har 
mottatt denne planen og sender gjerne denne til øvrige medlemmer i styret hvis dette er 
av interesse.  

• Stimerkingsprosjektet. Status 
Det blir utført et kontinuerlig arbeid med stiene og merking av disse. Arbeidsgruppa gjør 
en god jobb med stiene. Målet er også å få satt ned kartoversikt eller få lagt inn denne 
oversikten på vår hjemmeside/facebookside. 

• Dufsetbakken. Videre arbeid, Skal vi bygge en gnistsikker grill/ovn?  
Oddvar ønsker en vurdering vedr bygging av en tett grill/ovn ved Dufsethbakken. Det er 
viktig at denne er brannsikker. Oddvar har en ide om denne da han har sett en slik ovn 
ved et annet uteområde. Oddvar har forfattet et brev til Hedmarken Brannvesen hvor det 
er ønsker om at de kommer med en uttalelse vedr dette. Brevet ble godkjent uten merk-
nader og sendes nå Brannvesenet. 
Oddvar ønsker merking av Dufsethbakken fra skogsbilvegen. Oddvar ordner dette. 

• Krakkene Innkjøring, vedlikehold og nyanskaffelse  
Krakkene kjøres inn av Kjell Ivar. Oddvar kontakter Jac Jensen vedr produksjon av flere 
nye krakker.  
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• Busstilbudet  
Oddvar kontakter Hedmark trafkk og Hamar kommune vedr mulighet for å sette opp 
bussforbindelse Hamar/Gåsbu i forbindelse med helg. Dette for å minske biltrafikk på hel-
gene langs Gåsbuvegen. 

• Detaljreguleringsplan for Ormseter. Status for klagen. 
Vellet har ennå ikke mottatt tilbakemelding fra Hamar kommune vedr klagen. Oddvar pur-
rer saksbehandler i Hamar kommune pr mail. 

• Friluftsparken i Berglia. Status. 
Hanne-Grethe informerte om at matjord er tilkjørt friluftsparken for planering av området. 
Sykkeltrase er i bruk.  De planlagte bordkrakkene er ikke fraktet til Bergslia. 

• Hjemmesiden/facebooksiden. Videreutvikling. Status 
Facebook er nå åpen for innlegg. Innlegg og nyheter fra Vellet legges ut på begge steder. 
Det er også opprettet en messengergruppe etter forslag fra ide-dugnad på frokosttreffet 
på Markestad. 

• Kommuneplanen. Svar på innspillet vårt. Se også sak 8. 
Styret ønsker å invitere både Statens Vegvesen og Hamar kommune til et info-møte. 
Dato for dette er foreløpig ikke satt. 

• Krav knyttet til skade på eiendommen Kirkebyenga 22C. Status 
Ingen endring i saken. Mulighet for at det ligger en vannåre ovenfor eiendommen.  

 

3. Medlemsliste. Økonomi (Hanne–Grethe) 

 Medlemsantall 2018 pr 10.10: 90 
 Medlemsantall 2018 pr 28.11 92 

Beholdning Sparebanken Hedmark pr 10.10.18:  kr 112.165,41 
         pr 28.11.18:  kr 119.025,75  

Søknad om tilskudd: 

• 25. juni fikk vi tilsagn om at vi kan få 145.000 kr fra Hamar kommune som ytterligere til-
skudd til bredbåndsutbyggingen i Vangsåsen. Tilskudd har foreløpig ikke kommet inn på 
konto.  

4. Verving av nye medlemmer 

Hvordan legger vi opp en skikkelig medlemsverving for 2019? 
Oddvar oppdaterer foreningens brosjyre for bruk ved verving av ny medlemmer. Det oppfordres til 
å ta kontakt med beboere/naboer for å spørre om medlemskap i foreningen. 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Vi venter til i januar før vi sender ut noe nytt nyhetsbrev. Men vi ønsker vel medlemmene god jul 
på facebooksida vår. 
Neste nyhetsbrev sendes på nyåret med info om bl.a. årsmøte. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Vann- og avløp i Veståsen - Utkast til brev til Hamar kommune ble sendt styret før møtet. 

Brevet ble godkjent og sendes Hamar kommune.  

7. Rakfisklag/hyggekveld i 9. november på Mammuthus. Evaluering 

- Veldig god mat med akseptabel pris. 
- Drikke - ok 
- Hyggelig med underholdning men også viktig at medlemmer kan snakke sammen ved en slik 

anledning. 
- Bra loddsalg. Viktig at vi har loddsalg også for fremtidige arrangement. 
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- Påmelding, betaling – litt treghet med påmelding. Noe purringer ble gjort. 
Hanne-Grethe har fått en ekstrajobb med oppfølging av betaling via Vipps. Viktig at alle som 
vippser skriver hva beløpet gjelder. 

Hyggelig kveld med 28 deltakere. Fin tradisjon som det er ønske om også til neste år.  

 

NYE SAKER: 

8. Fjelltaket innenfor Gåsbu 

Vi har ikke fått medhold i klagen vår. Hva gjør vi nå? 
Styret ønsker å arrangere et temamøte hvor både Statens Vegvesen og Hamar kommune blir in-
vitert.  
Det er ifølge Vang Almenning planlegging av 1.000 lastebiltransporter med masse pr år fra fjellta-
ket som gir et snitt på 5 transporter pr dag. Trafikkbelastningen fordeles Gåsbuvegen og Østås-
vegen. 

9. Møteplan  

Neste møte: onsdag 9. jan 2019 kl 1900 hos Hanne-Grethe. 

Temaet på neste møte er først og fremst klargjøring av årsmøtesaker. 

 

Årsmøte:  Fredag 22. feb 2019 kl 1900 Underholdning ved Ole Anders Haugom 

10. Eventuelt 

Tove lager et forslag til årsberetning til neste styremøte som sendes styrets medlemmer i god tid før 
møtet. Behandles på neste møte. Hanne-Grethe setter opp og sender ut forslag til regnskap 2018 
som også behandles på neste møte. Oddvar setter opp forslag til budsjett for 2019 samt årsplan med 
aktiviteter. Forslag: En familietur på stiene med aktiviteter, sopptur, kanefart i februar, frokosttreff på 
Markestad mm. 
 


