Vangsåsen Vel
1. Referat styremøte
Dato:

14.01.2021

Tidspunkt kl.:

19:30 – 21:00

Sted:

På 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 godkjent.

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 10. desember 2020.
Vedtak: Referatet godkjent.
Oppfølging:
 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Status - Henriette jobber med planen men innspill fra Hamar kommune v/Hegg. Ønsker å få med seg flere fra Kirkebyenga til planarbeidet.
 Dufsetbakken. Status – Oddvar tar på ny kontakt med Jensen vedr prototype av ovn samt ny
kontakt med grunneier. Total kostnad beregnet til ca kr 10.000,- som er medtatt i budsjett for
2021.
 Lekeplassen og is bana på Kirkebyenga. Status – Isen på bana er fin og beboere/brukere er
fornøyd. Det blir lagt et lite tynt lag hver kveld. Oddvar ønsker at Kirkebyenga får litt flere deltakere i sin arbeidsgruppe. Magnus vil stille i denne fra 2021.
 Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Møtet avholdes så snart koronasituasjonen gir
muligheter for det. – Avventes pga pandemien.
 Oppfølging av reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. Vi er lovet svar innen utgangen av januar.
Vellet har mottatt video hvor trafikk/støy blir synlig gjort fra beboer på Øvre Kirkeby. Oddvar
skriver et svar til beboeren. Vellet ønsker å prioritere saken.

3. Medlemsliste. Økonomi
Medlemsantall 2020 pr 10.12: 107
31.12: 107
Medlemsantall 2021 pr 14.01: 24
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Beholdning Sparebank1 Østlandet

pr 10.12.20:
pr 31.12.20
pr 14.01.21

kr 117.152,47
kr 121.532,46
kr 123.447,43

Nå må vi vel ta for oss Tilskuddsportalen og se hvor det kan være noen tilskudd å hente?
Vellet har fått beskjed om at vi får kr 85.000,- fra Hamar kommune og kr 15.000,- fra Sparebankstiftelsen til stiprosjektet for 2021. Magnus foreslår at vi kjøper inn nye hockey-mål til is-bana.
Vedtak: Magnus sjekker kostnad på dette.

4. Verving av nye medlemmer
Vi nådde ikke målet om 125 medlemmer i 2020. Det ble bare 107, allikevel en betydelig økning fra
2019 da vi bare hadde 60. Bør 125 være måltallet for 2021 eller skal vi satse enda høyere, f eks 140?
Vi diskuterer hvordan vi når målet vi har bestemt, og fordeler konkrete oppgaver.
Oddvar kom med forslag om mulighet for å lage et innmeldingsskjema for nye medlemmer på vår
nettside.
Vedtak: Magnus sjekker om dette er mulig. Enighet om at måltall for antall medlemmer økes til 140
for 2021.

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. Det ble bestemt følgende
Innhold (Se sak 7):
 Leder: Hvorfor er du og ditt medlemskap viktig?
 Gang/sykkelveg Kirkebyenga - Mammuthus
 Aktivitetsdag Kirkebyenga – Månedskinnstur til Dufsetbakken
Vedtak: Oddvar sender oss oppdatert nyhetsbrev for utdeling i postkasser innen 7. februar.
OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER:

6. Hjemmesida www.vangsaasenvel.no og facebooksida vår
Hva slags respons får vi? Er det mulighet for en telling av de som er inne på den, er dette fint.
Hva kan vi gjøre bedre? Ønske om mer bilder f.eks fra stiene og aktiviteter. Facebook har 604 følgere
på sida.
Vedtak: Saken vurderes på ny etter årsmøte.

7. Årsmøtet fredag 26. februar 2021.
Gjennomgang av dokumenter:
 Innkalling. Påmelding til årsmøte tilføyes.
 Årsberetning 2020. Godkjent med noen mindre endringer, bla føyer vi til under økonomi om
midler vi har fått tilsagn om. Oddvar prøver å forkorte innholdet litt.
 Regnskap 2020. Godkjent av styret. Sendes til revisjon.
 Årsplan 2021. Godkjent med et par tilføyelser.
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Budsjett 2021. Godkjent, med tillegg av at de midlene vi har fått tilsagn om føres både til inntekt og utgift på Stiprosjektet.
Valg. Valgkomiteen varsles og får en antydning om hvem som fortsetter og hvem som ikke tar
gjenvalg i styret.
Evt underholdning, utlodning oa. Pga den usikre koronasituasjonen foreslår tar vi bare årsmøtet og evt en sosial sammenkomst etterpå der vi bare prater sammen.

Vedtak: Forslag på at vi tar påmelding til årsmøte. Brigt tar kontakt med Ole i starten på februar. Alle
leser igjennom årsberetning og kommer med mulige korrigeringer/tilføyelser til Oddvar innen ei uke.
Ingen kommentarer til regnskap. Noen tilføyelser i årsplan bl.a. julegrantenning og nisse-aktivitet 24.
desember.
Budsjettet for 2021 tilføyes med tilsagn på tilskuddene som er bekreftet for 2021.
NYE SAKER:

8. Eventuelt
Ingen saker. Den ene som var foreslått ble behandlet ifm sak 2, Øvre Kirkeby.

Neste møte: Torsdag 4. februar kl 1930 på teams
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