Vangsåsen Vel
1. Møtereferat
Dato:

29.04.2021

Tidspunkt kl.:

18:30 – 21:00

Sted:

På Vårtun (Veståsvegen 116).

Referent:

Tove
Styremøte Vangsåsen Vel

Deltakere
Oddvar Dufseth

Leder

930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no

Tove M. Rosenberg

Styremedl

911 18 323 tmrg@online.no

Brigt Birkeland

Styremedl

974 37 434 brigt.birkeland@inn.no

Henriette Kildahl

Nestleder

414 31 990 henriettekildahl@gmail.com

Katrine G Fimland

Styremedl

412 54 713 katrine_29@hotmail.com

Eirik Strætkvern

Styremedl

482 53 410 eirik_str@hotmail.com

Svein Olav Høyen

Styremedl

404 91 045 Sveino30@gmail.com

Forfall:
AGENDA:

FASTE SAKER:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 18. mars 2021.
Vedtak: Referatet godkjent.
Oppfølging:
 Konstituering. Brønnøysundregistrene, Hamar kommunes hjemmeside og velforeningens infobrosjyre er oppdatert. Styreoversikten i Vangsåsen vels hjemmeside må oppdateres.
 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Henriette presenterer forslag til skjøtselsplan på
neste styremøte 20.05.21.
 Dufsetbakken. Oddvar har hatt dialog med Jack Jensen som er leverandør av krakkene. Han
vil komme med et forslag til en gnistsikker ovn til gapahuken ved Dufsetbakken.
 Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Møtet avholdes så snart koronasituasjonen gir
muligheter for det, noe vi antar først blir mulig i september.
 Reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. Oddvar har skrevet et brev/henvendelse til beboere ved
Øvre Kirkeby hvor det stilles spørsmål om ønsket bruk av lekeplass og gang/turveg som ligger i reguleringsplanen. Samtidig nevnes også støysikring og gjennomføring av en støymåling
mot Gåsbuvegen som kan gi grunnlag for en støyskjerm.

3. Medlemsliste. Økonomi
Medlemsantall 2021

pr 18.03:
pr 29.03

65
75

Beholdning Sparebanken Hedmark pr 18.03.21: kr 126.948,23
pr 29.04.21: kr 85.100,47
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Merverdiavgiftskompensasjon; Brigt sender søknad om refusjon av merverdiavgift.
Stikomiteen søker om refusjon av utgiftene til krattknuser og tilbehør.
Brigt søker også aktuelle aktører for tilskudd og hvor tema blir lekeapparater til Bergslia, klatrevegg til
Kirkebyenga samt evt etablering av ildsted ved Gapahuken.
-

Toten Sparebank
Sparebankstiftelsen Hedmark
Hamar kommune
Statskogmillionen eller andre -

Vedtak: Brigt og Stikomiteen sender søknader.

4. Verving av nye medlemmer
Vi fortsetter verving av medlemmer. En liten økning fra siste møte. Viktig at vi er observante og spør
bl.a. naboene våre om de vil bli medlemmer.
Vedtak: Verving fortsetter mot vårt mål på 140 medlemmer.

5. Nyhetsbrev/infoskriv
Ansvar for utdeling på ulike strekninger
Svein Olav:
Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)
Henriette:
Kirkebyenga + St. Michaelsveg til Torvet (ikke Torvet)
Brigt:
Skjeset – Torvet (ikkje Torvet) + Berglia
Eirik
Granstua – Skjeset
Tove:
Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun –
Elvsrud - Vestvang
Katrine:
Torvet – Korslund + Palerudgutua

75 eks
56 eks
50 eks
60 eks 40 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.
Neste nyhetsbrev kan inneholde litt om det som har skjedd (søppelplukking,etc), medlemskap, trafikksikkerhet, ny krattknuser til stikomiteen)
- Fokus på friluftsparkene. Er det aktuelt med noen dugnader?
- Utvikling av Vangsetereiendommen
- Høringsuttalelse til handlingsplan for fylkesveger.
- Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga
Vedtak: Neste nyhetsbrev sendes ut innen 01.06.

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER:

6. Hjemmesiden og Facebook-siden vår.
Katrine har ideer for en videreutvikle av nettsidene. Forslag om en felles mailadresse for Vangsåsen
Vel.
Vedtak: Sak på neste styremøte.

7. Måneskinnstur til Dufsetbakken 28. april. Evaluering
Bare 3 deltok. Av disse var to firbente. Oddvar stilte spørsmålet om vi skulle avvikle denne aktiviteten,
noe det var litt delte meninger om.
Vedtak: Vi avvikler aktiviteten og lar enkeltpersoner evt ta initiativ via vår FB-side.

8. Søppelplukking langs vegene 26. – 29. april. Evaluering og trekning av vinner
Det har vært stor velvilje til å delta, og hele området vårt blir plukket.
Det er enighet om at søppelplukking er viktig for nærområdet vårt.
Vinner av trekning av en plukkerpremie ble Britt Solvor Langen Helle.
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Vedtak: Oddvar ordner en egnet premie.

9. Krakkene. Utplassering og vedlikehold
Katrine bistår Oddvar for maling av de krakkene som ikke er malt. Krakkene kjøres ut 8. mai av Eirik
og Svein Olav. Oddvar tegner inn plassering av krakkene på kart som oversendes Eirik og Svein
Olav. Fem nye krakker er inn kjøpt og vi har nå 22 krakker totalt. Det var enighet om at ikke alle krakkene settes ut, slik at vi har noen i reserve.
Vedtak: Oppgavefordeling mv som beskrevet over.
NYE SAKER:

10. Handlingsplan for fylkesveger på høring
Handlingsplanen ble sendt på høring til kommuner og andre interessenter for en tid tilbake med høringsfrist 22. mai. Sikkert lurt å være tidlig ute og sende kopi av vår uttalelse til Hamar kommune slik
at kommunen kan ta momentene våre med i sin uttalelse. Eirik og Svein Olav fikk oversendt planen
en tid før møtet. Handlingsplanen ble utsendt til hele styret vedlagt møteinnkallingen.
Vedtak: Svein Olav med bistand av Eirik setter opp et forslag til uttalelse som sendes Innlandet fylke
med kopi til Hamar kommune.

11. Eventuelt



Det står en utedass på en ubebygget tom på Øvre Kirkeby. Den er til sjenanse for beboere på
området. Oddvar ser om det er noe vi bør gjøre med saken.
Skrøpelig asfaltdekke i St. Michaels veg mellom Kirkebyenga og Torvet og i Veståsvegen
mellom Vårtun og Skjeset bør påtales for å vise potensielle medlemmer at vi tar tak i ting som
kan gjøre forholdene bedre for de som bor i området her.

Neste møte: 20. mai
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