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Referat styremøte 
 

Dato: 23.09.2019 

Tidspunkt kl.: 18:30 – 21:00 

Sted: Hos Oddvar i Gåsbuv 900. 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

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

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

Tove Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 Brigt.birkeland@inn.no 

Henriette Kildahl 
Styremedlem 

og webmaster 

414 31 990 
henriettekildahl@gmail.com 

Magnus Heramb 
Styremedlem 

og webmaster 

900 77 592 
Magnus.heramb@hias.no 

 
Forfall: Solveig  
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 22. august 2019. 

Oppfølging: 

• Oppnevning av to medlemmer til valgkomiteen. Foreløpig ikke funnet aktuelle personer til 
dette. 

• Trafikksikkerhetssaker:  
o Hastighetsbegrensning Gåsbuvegen, 60-skilt ovenfor krysset ved Tovet 
o Bussholdeplass på Torvet  
o Narmokrysset.  
o Turveg mellom Vangseterlia og Kirkebyenga 

 
Det er foreløpig ingen endring vedr skiltene ovenfor Torvet samt bussholdeplassen ved 
Torvet. Oddvar purrer Statens Vegvesen for dette. Vi avventer purring når det gjelder 
Narmo-krysset hvor det heller ikke har skjedd endringer med skilting. 
Kommunen har vedtatt å etablere turvegen mellom Vangseterlia og Kirkebyenga. Vegen 
skal gruses og belysning av strekningen er ikke vedtatt og med i planen fra kommunen. 
 

• Merking av krakkene – Utføres av Brigt som spraymaler logo på krakkene. 

• Tur på stiene 7. september. Evaluering – Mange deltakere på siste organiserte tur – ialt 
25 deltakere som vi synes er veldig bra. Flere fra styret bør også delta. Vi gjentar å ar-
rangere fellesturer langs stiene. 

• Ungdomstreff med Quiz og spill. Er det noe behov? Henriette sjekker om dette er av in-
teresse ved hjelp av en meningsmåling på facebook. 
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• Utedag med grill, bakerovn og lek lørdag 19. oktober – Magnus/Oddvar 
purrer komiteen ved Kirkebyenga vedr utedagen. 

• Vannskade ved isbanen på Kirkebyenga – Generelt stort vanntrykk ved ballbanen. Kom-
munen graver nå en grøft på sør-siden av ballbanen. 
Vanningskum ved ballbanen er foreslått av kommunene, men det er ikke enkelt å få noen 
til å utføre dette da det er en stor jobb å etablere en jevn is uten bobler m.m.  
Oddvar kontakter kommune om dette. 

• Brigts «skryteliste» Hvordan følger vi opp den? – «Skrytelista» legges ut på hjemmesida. 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2019 pr 20.08: 58 
 Medlemstall pr 18.09:  58    

 
Beholdning Sparebanken Hedmark  pr 20.08.19:  kr 112.259,24 
         pr 18.09.19:  kr 112.748,99  
 

Noe svakt medlemstall og et av tiltakene er å purre medlemskontingenten på hjemmesida/face-
book.          

Søknad om momsrefusjon: Søknad er sendt 

Søknad om tilskudd: 

• Statskogmillionen, ny søknad er nå sendt på kr 10.000,-. Kr 5.000,- er mottatt. 

4. Verving av nye medlemmer 

Alle fortsetter å markedsføre nyttigheten ved å ha et vel i Vangsåsen med håp om flere medlem-
mer. 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Nyhetsbrev skulle sendes ut i juni, noe som ikke ble fullført.  
Nytt nyhetsbrev blir lagt ut på hjemmesida.        
Innholdet er: 

- Leder om tungtrafikken på Gåsbuvegen  
- Videre utbygging av Vangseterlia og turveg til Kirkebyenga 
- Turstiene våre 
- Driftskonsesjon for Vang fjelltak 
- Rakfisk på Mammuthus 15.11.19 

- Nytt fra styret bl.a. med info om ny hjemmeside. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Tungtrafikken med gruskjøring på Gåsbuvegen 

Vi fikk et greit oppslag i HA 30.august, og vi har sendt brev til Direktoratet for mineralforvaltning 
10. juli og Hamar kommune hhv 25. juni og 25. august, men svar er ikke mottatt fra noen. 
Oddvar purrer på ny om vi ikke får svar innen rimelig tid. 

7. Frokosttreff på Markestad 1. september 

Frokosttreffet ble avlyst og settes på programmet for neste år. 

8. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no 

Må bl.a. inneholde: Om oss, Dokumenter, Styrereferater. Alle ser igjennom den foreslåtte nye 
hjemmesida og gir tilbakemelding til Magnus. Kostnaden på å etablere ny side dreier seg om kr 
6.990,- som er en engangskostnad. Dette mener styret er vel anvendte penger for å få en ny  
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attraktiv hjemmeside for sine medlemmer. Det ble enighet om å opprette en egen 
mailadresse for Vangsåsen Vel – post@vangsasen.no 

9. Facebooksida vår 
Facebook sida oppdateres oftere med fine bilder. Når innlegg her utarbeides, henvises også til 
hjemmesida. 

10. Veståsvegen 

Forslag til brev sendes dere til uttalelse. 

NYE SAKER: 

11. Innkjøring av krakkene 

Magnus og Brigt har ansvaret for innkjøring av vellets krakker. 

12. Nabotreff med rakfisk på Mammuthus 15. november 

Program. Kunngjøring som i fjor. 

13. Juleverksted mm 30. november 

Henriette kontakter Solveig vedr gjennomføring av dette. 

14. Neste møte 

Torsdag 17. oktober hos Solveig. 

15. Eventuelt 

Magnus tar ned oppslagstavla på Kirkebyenga. 


