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1. Referat 
 

Dato: 26.11.2019 

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Oddvar i Gåsbuv 900. 

Referent: Henriette 

 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: Tove 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 17. oktober 2019. 

Referat godkjent. 
Oppfølging: 

• Oppnevning av to medlemmer til valgkomiteen 
- Henriette forhører seg med Håkon Dufseth om han kan være interessert i å være med i 

valgkomiteen. 

• Trafikksikkerhetssaker:  
o Hastighetsbegrensning Gåsbuvegen, Vi purret på 60-skilt 9. oktober. Intet nytt. 

▪ Mulig skiltet er satt opp. Vi må sjekke. 
o Bussholdeplass på Torvet ble purret på i mail av 15. oktober. Intet nytt. 
o Narmokrysset. Uttrykt misnøye over at det ikke har skjedd noe i mail av 15. okto-

ber. Intet nytt. 
o Turveg mellom Vangseterlia og Kirkebyenga. 

▪ Er opparbeidet og brøytes. 
o Veståsvegen. Brev sendt 19. okt. Svar ikke mottatt ennå. 
o Krysset ved Elvsrud. Oddvar sendte brev 25/11-19. 

• Ungdomstreff med Quiz og spill. Er det noe behov ut fra avholdt meningsmåling? Dårlig 
med respons på dette, så vi går ikke videre med dette nå. 

• Isbanen på Kirkebyenga. Magnus har engasjert seg i Kirkebyenga-komiteen. Kummen er 
montert, og komiteen legger is selv. Kommunen brøyter hvis mye snø. 

• Informasjonsmøte for velforeninger 23.10. Tove skulle på dette møtet, så vi tar dette opp 
på neste styremøte. Oddvar informerte om at Samarbeidsutvalget for velforeningene i 
Hamar kommune muligens skal oppløses. Det er innkalt til e.ord årsmøte 27/1 2020. 
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• Informasjonsmøte i Vang Almenning 22.11. Referat. Ingen vesentlige inn-
spill kom opp under møtet. Det ble informert om fjelltaket, sjåførene kjører forsiktig, kom-
met opp to fartsdumper til på Fartvegen ved Wiik.    

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2019 pr 15.10: 60 
 Medlemsantall 2019 pr 25.11: 60    

 
Beholdning Sparebanken Hedmark  pr 15.10.19:  kr 114.173,99 
         Pr 25.11.19: kr 114.586,89  
          

Søknad om momsrefusjon: Er det noe nytt? Intet nytt. 

4. Verving av nye medlemmer 

Utsettes til neste møte. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Jeg foreslår at vi lager et nytt nyhetsbrev som sendes ut før jul der vi skriver om følgende: 
- Leder med fokus på medlemskap, hva det betyr og oppfordring til å betale, samt ønske 

om God jul 
- Forvarsel om årsmøtet 
- Litt mer om tungtrafikken og hva som kom fram på medlemsmøtet 15. nov 
- Mer om stiene og det stikomiteen gjør. 
- Isbana på Kirkebyenga (bør fremkomme at vi legger isen selv). 
- Nye gangveien fra Vangseterlia til Kirkebyenga. 
- Siste nytt om hjemmesiden som straks er klar, mangler bare kart. Magnus skriver litt om 

hjemmesiden. 
- Nytt fra styret 

Jeg håper at dere også har noen forslag til temaer. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Tungtrafikken med gruskjøring på Gåsbuvegen 

Status for de ubesvarte brevene våre: 
- Klagen vår til Nærings- og fiskeridepartementet. Foreløpig ikke noe svar.  
- Brev av 10. oktober til Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen.  
- Brev til Hamar kommune, Foreløpig ikke noe svar fra kommunen. Hamar kommune, 

Skanska og Vang allmenning har hatt møte 26/11-19. Fylkesmannen har åpnet opp for 
en ny reguleringsplan samt å få gjennomført en konsekvensutredning.  

- Møtet i Hamar kommune 23.10 og bussturen 8.11. Korte referater ble gitt på møtet. 
- Hvordan følger vi opp medlemsmøtet om saken? Så snart vi får informasjon om saken så 

må dette legges ut på Facebook-siden. 

7. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no 

Den nye hjemmesida er straks klar, mangler bare kart. Alle sender riktig epostadresse til Magnus. 
Vi bør bli flinkere til å opprette arrangementer på Facebook når Vangsåen Vel skal arrangere 
noe. Dette vil gjør det lettere for folk å få varsler samt få en oversikt over hvem som skal delta. 
Mulig føre til at flere blir «fristet» til å delta på div. arrangement. 
 

8. Nabotreff med rakfisk på Mammuthus 15. november Evaluering 

Det var et veldig hyggelig nabotreff. Men få yngre som deltok. Mål for neste år; få med flere 
yngre, opprette rakfisklaget som et arrangement på Facebook. Tilby alternativ mat som spekemat 
til de som ikke liker rakfisk.  

NYE SAKER: 
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9. Årsmøtet 28. februar. Oppgavefordeling. 

- Innkalling. Oddvar 
- Regnskap. Brigt 
- Årsberetning. Tove 
- Årsplan 2020. Oddvar (Aktivitetsdagen på Kirkebyenga bør være tidligere på året enn tidli-

gere). Stikomiteen må få komme med egne innspill. 
- Budsjett. Brigt 
- Valg. Må få på plass en ny valgkomité. Håkon Dufseth? Pål Tåsåsen varsles. 
- Underholdning? Styret forhører seg litt. 

10. Neste møte 

Torsdag 16. januar kl 1900 hos Brigt. Hovedsak: Forberedelse til årsmøtet 

11. Eventuelt 

Det blir ekstraordinært årsmøte i Samarbeidsutvalget for velforeninger i Hamar 27/1 2020 kl 
1900. Der foreslås samarbeidsutvalget nedlagt. 


