Vangsåsen Vel
1. Møtereferat
Dato:

20.05.2020

Tidspunkt kl.:

19:30 – 21:30

Sted:

Nettmøte via Teams

Referent:

Tove
Styremøte Vangsåsen Vel

Deltakere
Oddvar Dufseth

Leder

930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no

Idar Smith-Hald

Nestleder

997 44 543 Smithhald@gmail.com

Tove M. Rosenberg

Sekretær

911 18 323 tmrg@online.no

Brigt Birkeland

Kasserer

974 37 434 Brigt.birkeland@inn.no

Henriette Kildahl

Facebookansv 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com

Magnus Heramb

Ansv hj.siden

900 77 592 Magnus.heramb@hias.no

Forfall: ingen
AGENDA:

FASTE SAKER:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

2. Konstituering av styret mm
Styremedlemmene ga en kort presentasjon av seg selv.
Valg til følgende verv ble bekreftet:
Nestleder:
Idar Smith-Hald
Kasserer:
Brigt Birkeland
Sekretær:
Tove M Rosenberg
Webmastere:
Henriette Kildahl og Magnus Heramb
Melding om nytt styre og dets sammensetning er gitt til:
-

Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret og Frivilligregisteret) Godkjennelsen er sendt styrets
medlemmer.
Hamar kommunes hjemmeside
Vangsåsen vels hjemmeside
Vangsåsen vels informasjonsbrosjyre som sendes nye innflyttere i området vårt

3. Godkjenning av referat fra forrige møte, 11. februar 2020.
Vedtak: Referatet ble godkjent.
Oppfølging:
•

Trafikksikkerhetssaker: Møte med Vegvesenet var planlagt. Oddvar sender brev til Statens
Vegvesen med en oppsummering av alle sakene og ber om et møte med dem til høsten
2020.
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4. Medlemsliste. Økonomi
Medlemsantall 2020 pr 11.02: 33
20.05: 74
Brigt hadde før møtet sendt styremedlemmene ei fullstendig medlemsliste.
Beholdning Sparebank 1 Østlandet pr 11.02.20: kr 99.579,02
pr 20.05.20: kr 98.253,27
Merverdiavgiftskompensasjon har søknadsfrist 30.05.20. Søknad er ferdig utfylt og klar for utsending.
Det er søkt om tilskudd fra:
-

Toten Sparebank – tilskudd kr 5.000,- til div.
Sparebankstiftelsen Hedmark – tilskudd kr 15.000,- til stier
Hamar kommune – foreløpig ikke fått svar
Statskogmillionen – avslag søknad

Nye frister for nye søknader (Oddvar sørger for at søknader blir sendt):
-

Eidsiva Bredbånd 31.05
Statskogmillion frist 31.08
Olav Thon DNT stiftelse 15.09
Sparebankstiftelsen Hedmark 01.10.

Vedtak: Medlemslisten og økonomiopplysningene tas til orientering

5. Verving av nye medlemmer
Det er langt igjen til vi har nådd målet vårt på 125 medlemmer, men medlemstallet har økt til mer enn
dobbelt siden sist og det er bra. Opplever at beboere glemmer kontingenten.
Forslag at kontingenten blir registrert som fast betaling f.eks. via vipps fra neste år. Da forventes kontingenten å bli liggende fast noen år.
Vedtak: Fint om hver og en tar en runde i nabolaget for verving av nye medlemmer. Og så skriver vi
om medlemskap i neste nyhetsbrev.

6. Nyhetsbrev/infoskriv
Ansvar for utdeling på ulike strekninger
Oddvar:
Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)
Henriette:
Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)
Brigt:
Skjeset – Torvet + Berglia
Idar
Granstua – Skjeset
Tove:
Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun –
Elvsrud - Vestvang
Magnus:
Torvet – Korslund + Palerudgutua

70 eks
56 eks
40 eks
40 eks
65 eks
44 eks

Nyhetsbrev ble delt ut før påske med følgende innhold: Leder, Nytt fra årsmøtet, Aktivitetsdagen på
Kirkebyenga, Måneskinnstur, Medlemsmøte 24.04 avlyst, Søppelplukking og Nytt fra styret.
Vedtak: Neste nyhetsbrev deles ut ca 11. juni og med følgende innhold:
Leder
Måneskinnsturen til Dufsetbakken (Oddvar)
- Takk for innsatsen med søppelplukking og trekking av vinner. (Oddvar)
- Trafikken fra Vang fjelltak (Oddvar)
Friluftsparken i Berglia (Brigt)
- Dugnadsfiber (Brigt)
- Stimerking (Vegard)
Grasrotandel (Oddvar)
Mottatte tilskudd (Oddvar) og Nytt fra styret (Oddvar)

-
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OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER:

7. Vedtekter for Vangsåsen vel
Vedtak: Vedtektene tas til orientering.

8. Protokollen fra årsmøtet 28. februar.
Vedtak: Protokollen tas til orientering.

9. Årsplan for 2019. Fordeling av oppgaver
De tidsbestemte aktivitetene planlegges på styremøter i forkant.
Ansvar for de andre oppgavene pålegges:
Plan- og trafikksikkerhetssaker – ansvar Oddvar
Verving av nye medlemmer er hele styrets oppgave og blir fast sak på alle møter.
Friluftsparken i Berglia – ansvar Brigt.
Friluftsparken på Kirkebyenga driftes av arrangements- og vedlikeholdskomiteen + Magnus.
Søke samarbeid med andre aktuelle foreninger: U/L Våren, Vang historielag, Vang almenning,
Vang skiløperforening, Vegstyret for Åsvegen og andre – ansvar alle
Videreutvikling av Dufsetbakken med bl.a. å inkludere den gamle skibakken i anlegget og arbeide videre med etablering av ildsted. Oddvar tar kontakt med grunneier. Brigt tar en tur for å
lokalisere seg i Dufsetbakken.
Stimerkingsprosjektet følges opp av en egen komite: Vegard Urset, Christian Dufseth, Emil
Carlsson og Anders Skjeset. Ola Johan Basmo meldte seg også til å gjøre noe med stiene.
På årsmøtet ble det pekt på at vi bør søke å få et bedre og mer sykkel-, fotgjenger- og hestevennlig toppdekke på Åsvegen pga bruk av grov pukk. Idar tar kontakt med Olve Sæhlie om mulighet for noe utbedring. Vi bør følge opp forslaget som kom opp på årsmøtet om at Vang Almenning burde bistå med masse som kompensasjon for grustransporten på Gåsbuvegen som gjør
det farlig for myke trafikanter å ferdes der.
Budsjettet for 2018 benyttes aktivt i økonomistyringen i foreningen.
Vedtak: Aktivitetsplan med angitt oppgavefordeling tas til orientering.

10. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no
På forrige møte ble det påpekt en del forbedringspunkter. Det er lagt inn beskrivelse av noen pågående aktiviteter og styremøtereferater fra 2009 og fram til nyttår.
Vedtak: Vi sender til Magnus bilder, aktiviteter etc som blir lagt ut på nettsida. Henriette legger ut en
påminnelse på face-book om å bli medlem av foreninga.

11. Tungtrafikken på Gåsbuvegen. Trafikkanalyse
Forenklet trafikkanalyse Vang masseuttak er mottatt fra Hamar kommune Analysen er oversendt styremedlemmene for gjennomgang og anses som et greit grunnlag for å komme videre med saken.
Vedtak: Oddvar lager forslag til brev til Hamar kommune vedr trafikkanalysen for Vang Fjelltak med
fokus på hvordan vi kommer videre for å få til sykkel- og gangveg langs Gåsbuvegen.

12. U/L Våren og Vårtun
På det ekstraordinære årsmøtet på Vårtun 20. februar der Tove og undertegnede representerte styret
i velforeningen, ble det uttrykt ønske om et samarbeid og at de to styrene setter seg sammen og diskuterer.
Vedtak: Vi avventer saken.
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NYE SAKER:

13. Møteplan.
Neste møte: torsdag 11. juni 2020 kl 1930 via teams.
Videre: Onsdag 19. aug 2020
Onsdag 16. sep 2020
Torsdag 15. okt 2020
Torsdag 12. nov 2020
Torsdag 10.des 2020
Torsdag 14. jan 2021
Torsdag 4. feb 2021
Årsmøte: Fredag 26. feb 2021

kl 1930 hos
kl 1930 hos
kl 1930 hos
kl 1930 hos
kl 1930 hos
kl 1930 hos
kl 1930 hos
kl 1900

Vedtak: Ovennevnte møtetidspunkter ble godtatt av alle.

14. Måneskinnstur til Dufsetbakken 8. april. Evaluering
4 deltakere – hyggelig sammenkomst men litt få deltakere.
Vedtak: Vi prøver å arrangere måneskinnstur til neste vår også

15. Søppelplukking langs vegene 27. – 30. april. Evaluering. Trekning
Søppelplukkinga var omtalt i nyhetsbrevet med oppfordring til folk om å bidra. Så mange meldte seg
at alle vegstrekninger ble fordelt, og i tillegg plukket Henriette og Torild søppel som Hamar kommune
har påtalt på friområdet på Kirkebyenga.
Reid Tony Håkonsen ble trukket ut som den heldige vinner og vil få en påskjønnelse.
Vedtak: Oddvar takker deltakere for vel utført jobb i neste nyhetsbrev.

16. Krakkene. Utplassering og vedlikehold?
Oddvar har malt på Vangsåsen Vel-emblem på de nye krakkene som står hos han. De siste fem krakkene blir levert oss etter sommerferien.
Vedtak: Idar, Brigt og Oddvar tar en tur ved anledning for utkjøring av krakkene fra låven på Tomterødegården og hos Oddvar.

17. Bruk og skjøtsel av friarealene på Kirkebyenga
Vi har fått en oversikt fra kommunen over status for det største friarealet på Kirkebyenga. Oversikten
ble sendt styremedlemmene sammen med møteinnkallingen. Det er tydelig at kommunen ønsker å få
beboerne på Kirkebyenga til å tenke over hva vi vil med friarealene i og rundt boligområdet og hvordan vi vil skjøtte dette. Det bør også beboerne ønske. En av de nærmeste naboene som berøres i sak
18 har sagt seg interessert i å delta i en evt arbeidsgruppe for å foreslå en skjøtselsplan for friarealene i og rundt Kirkebyenga. Men hva gjør vi for å engasjere de andre som bor på Kirkebyenga i saken?
Oddvar har laget en oppstilling over registrerte kulturminner i og omkring Kirkebyenga. Denne sendes
styremedlemmene som vedlegg til referatet.
Vedtak: Vi oppretter ei arbeidsgruppe på minst tre personer under ledelse av Henriette. I tillegg til han
som har meldt interesse forespør Henriette en person til.

18. Hogst av krattskog i le-beltet nord på Kirkebyenga og langs bekken.
To naboer som bor i Vangseterlia ønsker bedre utsikt og ber om å få hugge noen trær som står i lebeltet nord og øst for Kirkebyenga og i randsonen til bekken. Kommunen har gitt sin tillatelse til hugst
uten forbehold, men ber om at vellet får uttale seg i saken. Styremedlemmene hadde i utgangspunktet
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ngen innvendinger. Men etter å ha tenkt gjennom saken og sett på gamle reguleringsplaner, fant Oddvar at hugsten er i strid med to reguleringsplaner og dessuten med Vannressursloven.
Skogen står veldig tett i området, så fornuften tilsier at en begrenset hugst burde tillates – og da bør
en kanskje ta de største trærne. Det ble svaret til huggerne som også styremedlemmene har fått kopi
av. Dessuten ble huggerne bedt om å varsle de som bor øverst på Kirkebyenga. Det er gjort, og kontakt er opprettet mellom beboerne og huggerne. Etter et kort møte ser det ut til at de blir enige om hva
som skal hugges, og hugsten begynte. Men kanskje de ikke er enige allikevel? Etter et nytt møte er
huggerne villige til å vente med å hugge til en evt skjøtselsplan (se sak 17) er laget.
Vedtak: Hele styret stiller seg bak e-mailen av 5. mai som Oddvar sendte huggerne.

19. Vandring langs stiene våre
Vedtak: Dette overlates til Stikomiteen som foreslår vandring til lokomobilen på Raumyra nå i vår og
at de også tar ansvar for en tur etter sommerferien. Nærmere tid og sted kommer.

20. Frokosttreff 20. juni
Positivt arrangement tidligere men Charlotte ba om å få avlyse arrangementet pga corona-situasjonen.
Vedtak: Frokosttreffet avlyses, men i stedet legger vi opp til en vandring på jakt etter spor etter St Michaels kirken som skal ha ligget på Kirkebys grunn fram til slutten på 1500-tallet. Oddvar lager et opplegg som bygger opp noen forventninger til store og små til en slik vandring.

21. Eventuelt
Friluftsparken på Kirkebyenga skulle vært ryddet og klargjort til sommeraktiviteter, men Magnus stiller
spørsmål på vegne av arrangements- og vedlikeholdskomitéen på Kirkebyenga om dette er hensiktsmessig nå pga corona-situasjonen. Anlegget skal jo etter någjeldende coronatiltak fortsatt være
stengt.
Vedtak: Styret gir sin fulle støtte til komiteen som foreslår å avvente dette til klarsignal for åpning av
slik type anlegg blir gitt.

Neste møte: 11. juni via teams. Magnus sender invitasjon.

Vedlegg:
• Kulturminneregistreringer Kirkebyenga/Vangseterlia.
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