Vangsåsen Vel
1. Referat
Dato:

16.01.2020

Tidspunkt kl.:

19:00 – 21:30

Sted:

Hos Brigt i Berglia.

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 M Rosenberg

Sekretær

911 18 323 tmrg@online.no

Brigt Birkeland

Kasserer

974 37 434 Brigt.birkeland@inn.no

Henriette Kildahl

Styremedlem 414 31 990
henriettekildahl@gmail.com
og webmaster

Magnus Heramb

Styremedlem 900 77 592
Magnus.heramb@hias.no
og webmaster

Forfall: Magnus Heramb

AGENDA:

FASTE SAKER:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 26. november 2019.
Referatet godkjennes.
Oppfølging:
• Oppnevning av to medlemmer til valgkomiteen. Foreløpig ikke fått tak i noen aktuelle
kandidater. Henriette lager et innlegg om dette på facebook.
• Trafikksikkerhetssaker:
o Hastighetsbegrensning Gåsbuvegen, Vi purret på 60-skilt 9. oktober. Intet nytt.
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. oktober. Intet nytt.
o Veståsvegen. Brev sendt 19. okt. Svar ikke mottatt ennå.
o Krysset ved Elvsrud. Positivt svar, men ingen ting har skjedd.
Vi bør ta initiativ til et møte med Vegvesenet for å vise at vi mener alvor med initiativene
våre. Oddvar foreslo at han tar et møte med Hamar kommune først for å avklare kommunens planer i forhold til vegnett i Øvre Vang. Deretter ønskes et møte med Statens
Vegvesen.

•

Isbanen på Kirkebyenga. Magnus har gitt beskjed til Oddvar at isbanen har blitt veldig bra. Vanning blir utført av arbeidsgruppa på Kirkebyenga og er nå bedre enn når
kommunen vannet. Vegard Dufseth har nå sagt at han trekker seg som ansvarlig for
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lekeplassen. Magnus har forespurt Hallvard Nystuen men foreløpig
ikke fått bekreftelse på dette.

3. Medlemsliste. Økonomi
Medlemsantall 2019 pr 31.12:
Medlemsantall 2020 pr 15.01:

60
Ikke mange betalende enda.

Beholdning Sparebanken Hedmark

pr 25.11.19:
Pr 15.01.20:

kr 114.586,89
kr 94.192,24

Søknad om momsrefusjon: Vi fikk kr 883,- inn på konto før nyttår.

4. Verving av nye medlemmer
Nå er vel tiden inne for virkelig å gjøre en innsats?! Kan vi gjøre noe ut av innkallingen til årsmøtet? Det er enighet om at hver og en tar en runde i naboskap for å verve medlemmer.

5. Nyhetsbrev/infoskriv
Innkallingen til årsmøtet utformes vel tradisjonelt som et nyhetsbrev. Vi kjører ut nyhetsbrev og
legger dette i postkassene som tidligere samt at det blir lagt ut på hjemmesiden/facebooksiden.
Forslag til innhold i nyhetsbrevet:
Fokus på hva velforeningen gjør med utgangspunkt i Brigts skryteliste.
Forslag fra Bengt at nyhetsbrev også kan mottas pr post.
Utkjøring utføres i løpet av uke 6 og kopierer sitt antall selv.
Rodene;
Kirkebyenga – Torvet - Rønningstadvegen - Henriette 65 stk
Torvet – Sandvoldvegen (Gåsbuvegen) – Solveig 80 stk
Fra Torvet - Korslund – Magnus 50 stk
Granstua – Torvet – Bengt 75 stk
Skjeset – Narmo – Elvsrud - Vestvang – Korslund - Skolebakken – Tove 60 stk

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER:

6. Tungtrafikken med gruskjøring på Gåsbuvegen
Foreløpig intet nytt. Oddvar tar opp også denne saken i møte med Hamar kommune.

7. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no
Når er den nye hjemmesida på plass, Magnus? Beskjed fra Magnus at hjemmesiden er under

flytting, og kommer til å være oppe om få dager. Henriette og Magnus vil få opplæring i hvordan
endringer og ny informasjon blir lagt inn.

8. Årsmøtet 28. februar. Oppgavefordeling.
-

Innkalling.
Regnskap. Brigt la fram et forslag på regnskap.
Årsberetning. Tove skriver et forslag og sender dette til styret.
Årsplan 2020. Noen endringer ble foretatt. Oddvar sender ny årsplan.
Forslag på økning av kontingent til kr 200,- f.o.m. 2021
Budsjett. Brigt setter opp forslag til budsjett til neste møte.
Valg.
Underholdning. Oddvar sjekker om Trond Vidar Vedum kommer for å fortelle om fuglelivet i
Vangsåsen.
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NYE SAKER:

Neste møte
Forslag: Tirsdag 11. februar kl 1900 hos Oddvar. Hovedsak: Beslutte endelige årsmøtedokumenter.

9. Eventuelt
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