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1. DMøtereferat 

Dato: 17.06.2021  

Tidspunkt kl.: 19:30 – 21:30 

Sted: Hos Oddvar (Gåsbuvegen 900). 

Referent: Tove 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

Tove Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@inn.no 

Henriette Kildahl Nestleder 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com 

Katrine G Fimland Styremedlem 412 54 713 katrine_29@hotmail.com 

Eirik Strætkvern Styremedlem 482 53 410 eirik_str@hotmail.com 

Svein Olav Høyen Styremedlem 404 91 045 Sveino30@gmail.com 

 
Forfall: Henriette Kildahl 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 20. mai 2021. 

Vedtak: Referatet godkjent. 
 
Oppfølging: 

 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Skjøtselsplanen er omtalt i vårt siste nyhetsbrev 
og på facebooksiden vår. Den er lagt ut til høring på hjemmesiden vår med frist for uttalelse 
10. august: Hamar kommune får planen til orientering. Høringsinnspill blir innarbeidet i planen 
som godkjennes av styret på møtet 26. august før planen sendes til Hamar kommune for god-
kjenning. Foreløpig ikke mottatt tilbakemelding fra Hamar kommune. 

 Dufsetbakken. Ingen endring. 

 Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet. Møtet avholdes over sommerferien. 

 Reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. Vi har ikke fått noen reaksjon på brevet vi sendte bebo-
erne ang prioritering av tiltak for boligområdet..  

 Utsetting av krakkene. Kart blir oversendt Svein Olav og Eirik slik at plassering av krakkene 
kan bli nøyaktig angitt. Det ble foreslått å plassere en krakk øverst i Gråtassbakken. Det 
mangler fortsatt å male på velforeningens logo på to krakker som fortsatt står på låven på 
Tomterødegården.  
Vedtak: Katrine vil male disse ved anledning. 
 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2021  pr 20.05 76 
     pr 17.06 88 
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 Beholdning Sparebank1 Østlandet  pr: 20.05.21: kr 131.974,19 

          pr: 17.06.21 kr 133.990,77 

Vi søkte ikke om AlleHenda-midler.  

Vi søker om tilskudd fra aktuelle tilskudds givere etter hvert som behovene melder seg. 

Vedtak: Økonomi- og medlemsrapporteringen tas til orientering. 

4. Verving av nye medlemmer 

Det er fortsatt langt igjen til vi har nådd målet vårt på 140 medlemmer. Brigt sendte ut medlemsliste 
ifm forrige styremøte. Det noteres en svak økning.  
 
Vedtak: Hver og en i styret fortsetter med fokus på verving av medlemmer. 
 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Svein Olav: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  80 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  56 eks 
Brigt:  Skjeset – Torvet + Berglia    50 eks 
Eirik  Granstua – Skjeset     30 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     55 eks 
Katrine:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Nyhetsbrev ble delt ut ca 1. juni med følgende innhold: Leder, Skjøtselsplan for friarealene på Kirke-
byenga, Setter du pris på det vi gjør for nabolaget vårt? Handlingsprogram for fylkesveger 2022 – 25, 
Vangsetereiendommen, Måneskinnstur, Søppelplukking og Nytt fra styret. 
 
Vedtak: Neste nyhetsbrev sendes ut tidlig i september. Innhold til dette tas på neste styremøte. 

 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hjemmesiden og Facebooksiden vår. 

Katrine har virkelig fått sving på startsida til Vangsåsen vels hjemmeside. Katrine har forslag på en-
ding av menyene på hjemmesida som gir et blikk-fang og hvor det fremkommer maks 6 punkter. Vi-
dere foreslår hun å fremheve aktivitetsplan samt info om turstiene.  Oppfordring om å bli medlem, bør 
også fremheves som et blikk-fang.  
 
Vedtak: Katrine tar kontakt med leverandøren av hjemmesida for å diskutere bistand til denne end-
ringen.  

NYE SAKER: 

7. Frokosttreff 21 august 

Treffet er medtatt i aktivitetsplanen.  
 
Vedtak: Pga koronasituasjonen var styret enig i å utsette frokosttreffet til våren 2022. 

8. Tur til Brennsetersaga 18. september 

 
Vedtak: Oddvar setter opp et program for turen til neste styremøte. 

9. Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet 

Møtet er utsatt lenge, og håper vi nå kan få gjennomført dette. 
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Vedtak: Styret var enig å få gjennomført dette medlemsmøte i slutten av september 
2021. 
 

10. Eventuelt 

 
1) Stikomiteen: 
Leder for Stikomiteen, Vegard Urset var innom på styremøtet og informere om stikomiteens arbeid 
bl.a.  

- Månedens sti-runde – populær aktivitet som også blir benyttet av andre turgåere.  
- Samarbeid med Hamar kommune og med planer om at stiene knyttes sammen med stiene 

lenger ned i bygda. Planer også om å etablere stier fra Veståsen og sørover.  
- Søker om tilskudd til kjøp av ryddesager m.m. og verneutstyr. Foreningen ønsker et samar-

beid hvor aktuelt utstyr kan benyttes felles foreningene imellom.  
- Kart og merking av stiene er fortsatt fokus. Mulig det kan være aktuelt å etablere QR koder 

med historiske info langs sti-nettet slik at turgåere kan få info om steder de passerer langs sti-
ene. Mulig historielaget kan bistå på dette? 

- Det er ønske om å lagre avtaler med grunneiere og øvrige dokumentasjon i en drop-box for å 
ivareta denne dokumentasjonen. 
 

Vedtak: Styret setter stor pris på aktiviteten i komiteen og tar informasjonen til orientering.  
 

2) Samarbeid Vang skiløperforening: 
Alpingruppa til Vang skiløperforening har tatt kontakt om Vangsåsen Vel er interessert i et samarbeid 
vedr etablering av en ny treningspark på Lier. Alpingruppa har mottatt kr 300.000,- fra Hamar kom-
mune som tilskudd til et skitrekk for barn samt en aktivitetspark.  
 
Vedtak: Styret var enig i å stille på et infomøte om dette. Eirik, Brigt og Oddvar stiller på dette. Dato er 
foreløpig ikke fastsatt.  
 
3) Friluftsparkene: 
Det er ønske om å lage bl.a. klatrevegg både i friluftsparken på Bergslia og på Kirkebyenga. 
 
Vedtak: Styret bevilger kr 5.000,- til hver friluftspark. 
 

Neste møte: torsdag 26. august 

 
  


