Vangsåsen Vel
1. Styremøte referat
Dato:

10.12.2020

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, Magnus
AGENDA:

FASTE SAKER:

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

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 12. november 2020.
Vedtak: Referatet godkjent.
Oppfølging:
• Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga.
Status. Starter i 2021. Kommunen har gitt noen tilbakemeldinger på momenter.
Oddvar sjekker om Lise kan være med i arbeidsgruppen.
• Dufsetbakken.
Oddvar har snakket med J Jensen; Han kan lage gnist-sikker ovn.
Avtaler å lage skisse og utvikle proto-typ som godkjennes av Hedmark interkommunale
brannvesen.
• Krakkene. På låven på Tomterødegården er det 16 krakker. Det står én ved Gråtendammen.
Den siste krakken står på snuplassen på skogsbilvegen østafor Dufsetbakken.
5 nye krakker er bestilt og produseres i januar.
• Lekeplassen og isbana på Kirkebyenga. Hamar kommune har fått kontrollert lekeapparatene:
Rutsjebana begynner å få noen hakk og sår som fort kan gi skarpe kanter og fare for skrubb
og kuttskader. Klatrerampa bør utstyres med et tau e.l. slik at det finnes noe å holde seg i for
å unngå fall særlig ved vått og glatt underlag. Det bør anlegges et felt utenfor utløpet på rutsjebana samt rundt hele klatrerampa med fallunderlag, f.eks 15cm tykt lag dekkbark. Lekeplasskomiteen er klar over de påpekte feilene og planlegger å utbedre sakene til våren.
Bana islegges på dugnad når temperaturen tillater det.
Lekeplassen er nå kontrollert. Mangler blir utbedret.
Isbana blir islagt på lokal dugnad.
• Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Møtet avholdes så snart koronasituasjonen gir
muligheter for det.
Venter på nye smitteverntiltak.
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3. Medlemsliste. Økonomi
Medlemsantall 2020 pr 12.11: 105
10.12: 107
Beholdning Sparebank1 Østlandet

pr 12.11.20:
pr 10.12.20:

kr 105.088,10
kr 117.152,47

Vi har fått kr 10.000,- til krakker fra Lions i Vang.

4. Verving av nye medlemmer
Det ser ikke veldig lyst ut når det gjelder å nå målet om 125 medlemmer i 2020. Vi diskuterer i stedet
hvordan vi skal få til en brukbar medlemsøkning i 2021. Hvordan får vi folk til å forstå at dette er viktig?
Den beste måten er jo å prate med folk. Det ser vi jo at hjelper. Der det er gjort, har vi langt bortimot
full oppslutning.
Kan vi gjøre noe ifm årsmøteinnkallingen? Ny skrytebrosjyre? Hvordan utformer vi evt den? Innhold?
Oppfølging:
Vi oppdaterer skrytelisten med grunner til å være medlem. «Ditt medlemskap betyr noe!»
Vi sjekker om Vipps kan purre på innbetalinger / lage fast innbetaling.

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
50 eks
40 eks 60 eks
44 eks

Nyhetsbrevet følger innkallinga til årsmøtet og blir derfor bare på en side. Foreløpig satser vi på følgende innhold:
• Leder: Hvorfor er du og ditt medlemskap viktig?
• Gang/sykkelveg Kirkebyenga - Mammuthus
• Nytt fra styret der vi bla tar opp forsøpling med sigarettsneiper og tomme brusbokser rundt
gapahuken.

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER:

6. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår
Hva slags respons får vi?
Hva kan vi gjøre bedre?
Vedtak:
Utsettes til neste gang. Styret oppfordres til å være mer aktiv på Facebook.

7. Oppfølging av reguleringsplanen for Øvre Kirkeby.
Oddvar har laget et forslag til brev til kommunen om den manglende oppfølgingen av rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen.
Vedtak: Brevet sendes som det er foreslått.
NYE SAKER:

8. Årsmøtet fredag 26. februar 2021.
Fordeling av oppgaver, ansvar og tidsfrist:
• Innkalling Oddvar innen 10. januar
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•
•
•
•
•
•

Årsberetning 2020 Tove innen 5. januar
Regnskap 2020 Brigt innen 10. januar. Sendes til revisjon etter behandling på styremøtet
Årsplan 2021 Oddvar innen 10. januar
Budsjett 2021 Brigt innen 25. januar
Valg. Hvem går ut av styret og hvem fortsetter? Varsling av valgkomiteen
Evt underholdning, utlodning oa

Vedtak: Vi utarbeider høringsforslag slik:
• Innkalling til årsmøte sendes på høring innen 10. januar.
• Tove skriver årsberetning innen 5. januar, og sender til Oddvar, med kopi styret
• Regnskap ferdig til 10. januar. Drøftes i styret før oversending revisor.
• Årsplan klar til 10. januar
• Budsjett klart til siste møte før årsmøte
• Valg, I styret er Idar, Brigt og Henriette er ikke på valg, Oddvar, Magnus og Tove er på valg.
Som revisorer er Jon Flisen ikke på valg. Hanne Marit er på valg som vara-revisor.
Oddvar ber valgkomitéen sette i gang arbeidet

9. Eventuelt
Det blir nisse og kanefart julaftensformiddag. Kan legge igjen pakke hos nissen.

Neste møte: Torsdag 14. januar kl 1930 på Teams
Referat ved Brigt Birkeland

Styremøte 2020 -12-10 Referat[18672]

02.03.2021

Side: 3 av 3

