Vangsåsen Vel
1. Styremøte referat
Dato:

15.10.2020

Tidspunkt kl.:

19:30 – 21:00

Sted:

På Teams.

Referent:

Brigt
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 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: Tove Rosenberg
AGENDA:
FASTE SAKER:

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

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 16. september 2020.
Vedtak: Referatet godkjent.
Oppfølging:
• Trafikksikkerhetssaker / Tungtrafikken på Gåsbuvegen.
Ønsker at parter blir med på medlemsmøte.
Kommunen er positiv til å møte oss. Fylkeskommunen har ikke svart på gjentatte forespørsler. Begge parter bør være med.
Vang allmenning og Skanska møtes i slutten av oktober for å drøfte juss i slike plansaker,
samt om det skal utføres en konsekvensutredning.
• Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Henriette har laget et forslag til et dokument
som leveres til beboerne på Kirkebyenga. Henriette har ikke fått kontakt med Simen Svenkerud.
• Dufsetbakken. Oddvar har ikke noe nytt vedr Dufsetbakken eller ildstedet.
Brigt har fått kontaktperson i brannvesenet, Jan Egil Jemnsen, vedr ildstedet for å få klarhet i
hvem som eventuelt er ansvarlig ved et branntilløp.

3. Medlemsliste. Økonomi
Medlemsantall 2020 pr 16.09: 101
15.10: 101
Beholdning Sparebank1 Østlandet pr 16.09.20: kr 104.173,51
pr 15.10.20: kr 103.518,51
Vi har søkt Lions i Vang om kr 12.000 til krakker, noe vi foreløpig ikke har fått svar på.
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4. Verving av nye medlemmer
Det er ennå mulig å nå målet om 125 medlemmer i 2020.
Styremedlemmene forbereder en strategi for medlemsøkning i 2021 frem til neste styremøte 12.11.

5. 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

75 eks
56 eks
48 eks
40 eks 60 eks
44 eks

Neste nyhetsbrevet sendes ut i begynnelsen på desember med julehilsen og info om årsmøte.
Styremedlemmer forbereder andre saker frem til neste styremøte 12.11.
OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER:

6. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår
Side oppdatert med blant annet «søndagens viktigste tur».
Vedtak: Dugnadsfiber kan arkiveres. Viktige saker kan utvides med flere aktuelle saker. Nyhetsbrev
og styremøtereferat fra 2020 kan legges ut.
Facebook har hatt lite oppdateringer fra styret i det siste. Sti-komite har lagt ut mye bra. Diskusjon om
Vangsåsen vel kan støtte digital bøsse opprettet i forbindelse med «søndagens viktigste tur».
Vedtak: Vangsåsen vel kan støtte og reklamere for å gi penger til årets TV-aksjon.

7. Krakkene. Vedlikehold og innkjøring.
Krakkene er kjørt inn på lager. Noe maling nødvendig før utsetting til våren.

8. Utedag blir «årets viktigste søndagstur» med grilling på Kirkebyenga søndag
18. oktober
Arrangementskomiteen har ikke anledning til å påta seg arrangementet med utedag på Kirkebyenga,
men stikomiteen bidrar gjerne til litt fysisk fostring, sosialt samvær og samfunnsnyttig virksomhet ved
å avslutte sesongen med en tur på noen av stiene våre. Turen avsluttes med digital innsamling av
midler til TV-aksjonen og grilling på Kirkebyenga
Vedtak: Magnus kjøper inn kull og tennvæske. Oddvar tenner grill, mens turen pågår. Henriette lager
sak på Facebook.

9. Nabotreff med rakfisk på Mammuthus 13. november
Vedtak: Treffet arrangeres etter samme opplegg som tidligere; litt stoff fra styret, sosialt samvær og
servering. Brigt sjekker med Ole om hvilke begrensninger som ligger til smittevern. Brigt kjøper inn
lodd og 3 flasker vin for trekning.
NYE SAKER:

10. Lekeplassen og isbana på Kirkebyenga
Vi har fått et varsel om kontroll av lekeplassen, men vi er ikke nevnt i medfølgende rapport, noe kommunen er varslet om. Inspeksjon er nå bestilt, og rapport vil komme. Vi har søkt om å få islagt skøytebana. Vedlikehold av is må vi gjøre selv.
Vedtak: Oddvar informerer Mari V om de søknader/ønsker som er bestilt.

11. Eventuelt Ingen saker.
Neste møte på Teams: Torsdag 12. november kl 1930
Brigt sender innkalling. Siste møte for året blir hos Oddvar 10. desember.
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