Vangsåsen Vel
1. Møtereferat
Dato:

26.08.2021

Tidspunkt kl.:

19:00 – 21:00

Sted:

På Vårtun

Referent:

Tove
Styremøte Vangsåsen Vel

Deltakere
Oddvar Dufseth

Leder

930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no

Tove M. 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: Eirik Strætkvern
AGENDA:

FASTE SAKER:

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

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 17. juni 2021.
Vedtak: Referatet godkjent.
Oppfølging:
 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Skjøtselsplanen var lagt ut til høring på hjemmesiden vår med frist for uttalelse 10. august: Innen fristen hadde det kommet to høringsinnspill og to like etterpå. Disse var utsendt til styremedlemmene og noe er innarbeidet i siste
utgave av skjøtselsplanen. Se sak 7.
 Dufsetbakken. Status – Oddvar purrer Jensen som skal tegne et forslag til ildsted.
 Reguleringsplanen for Øvre Kirkeby. Vi har ikke fått noen reaksjon på brevet vi sendte beboerne ang prioritering av tiltak for boligområdet. Det er tydeligvis ikke noe interessant at velforeningen tilbyr seg å bistå, og saken stilles i bero.
 Samarbeid Vang Skiløperforening.
Brigt har vært på en befaring med Vang Skiløperforening og Hamar kommune vedr en eventuell etablering av barneheis og lekepark på Lier.
Brigt søker etter hvert aktuelle tilskuddsgivere om midler vedr dette.

3. Medlemsliste. Økonomi
Medlemsantall 2021

pr 17.06
pr 26.08

Beholdning Sparebank1 Østlandet
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88
89
pr: 17.06.21
pr: 26.08.21
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kr 133.974,19
kr 133.351,64
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Vi søker om tilskudd fra aktuelle tilskudds givere etter hvert som behovene melder seg.
Vedtak: Økonomi- og medlemsrapportering tas til orientering.

4. Verving av nye medlemmer
Det er fortsatt langt igjen til vi har nådd målet vårt på 140 medlemmer.
Påminnelse om kontingent må stå synlig på nyhetsbrevet.
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)
Henriette:
Kirkebyenga + St. Mikaels veg til Torvet (ikke Torvet)
Brigt:
Skjeset – Torvet + Berglia
Eirik
Granstua – Skjeset
Tove:
Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun –
Elvsrud - Vestvang
Katrine:
Torvet – Korslund + Palerud gutua

80 eks
60 eks
50 eks
30 eks 55 eks
44 eks

Neste nyhetsbrev sendes ut i september med følgende innhold:
 Leder med nytt fokus på medlemskap
 Historie om Brennsetersaga
 Status for skjøtselsplanen
 Medlemsmøte om trafikksikkerhet
 Nytt fra styret
 Planlagte aktiviteter resten av året
 Nyheter fra stikomiteen med erfaring fra bruken av krattknuseren
Vedtak: Neste nyhetsbrev sendes ut innen 10. september

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER:

6. Hjemmesiden og Facebooksiden vår
Katrine fortsetter med arbeidet som ble bestemt på siste møte. Arrangementer legges ut på facebook.
Vedtak: Opprinnelig plan fra siste møte videreføres.

7. Skjøtselsplan for friarealene rundt Kirkebyenga
Som nevnt foran har det kommet 4 høringsinnspill, 3 var vedlagt møteinnkallingen, det siste kom for
seint til det. I den grad vi har funnet det riktig er innspillene innarbeidet i planen som ble behandlet på
møtet. Takk til Henriette for solid arbeid med planen!
Vedtak: Reviderte utgaven av skjøtselsplanen godkjennes med noen innspill fra møtet. Skjøtselsplanen sendes styremedlemmene for en siste gjennomgang før den sammen med høringsinnspillene
sendes Hamar kommune for godkjenning. Henriette lager et forslag til oversendelsesbrev som Oddvar undertegner.

8. Tur til Brennsetersaga 18. september – ny dato 25. september
Forslag til program:
 Frammøte ved Granstua kl 1400 for avmarsj til Brennseter sag.
 Rast på sagtomta og informasjon om virksomheten som var der fram til ca 1970.
 Retur til Granstua
Vedtak: Forslag til program godkjennes og med ny dato 25. september

9. Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet
Møtet er utsatt lenge, og smittesituasjonen ser ikke veldig lystelig ut akkurat nå. Forslag til tidspunkt
og opplegg blir derfor sak på neste møte i oktober.
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Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
NYE SAKER:

10. Krakkene
Krakkene kjøres inn senest 1. oktober og sjekkes samtidig om det er behov for noe vedlikehold.
Vedtak: Innkjøring av krakkene utføres av Svein Olav og Eirik.

11. Familiedag ved naturstien på Gåsbu 18. september
Vedtak: Ingen fra styret har dessverre anledning til å delta. Oddvar melder dette til Turistforeningen.
12. Eventuelt
Ingen saker

Neste møte: torsdag 7. oktober kl 19.00 på Vårtun.
Henriette tar med noe til kaffen og Brigt tar med ei kanne kaffe den 07.10.
Katrine tar med noe til kaffen og Tove tar med ei kanne kaffe den 18.11.
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