
VANGSÅSEN VEL 
 

Om du ikke har husket å betale medlemskontingenten, er det ennå ikke for sent. 
 

Det er mulig å betale kr 100,- til konto 1800 60 10772.  Benytt gjerne  vedlagte giro. 

 

 

Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus 

 

 

 
 

Fredag 25. februar kl. 19:00 

 

SAKSLISTE: 

1. Åpning 

Valg av møteleder 

Valg av referent 

Valg av to til å underskrive protokoll 

 

2. Godkjenning 

Innkalling 

Saksliste  

 

3. Årsberetning (framlegges på møtet) 

 

4. Regnskap (framlegges på møtet) 

 

5. Valg av styre, revisorer og valgkomite 

 

6. Forslag fra styret og medlemmene 

- Arbeidsprogram 2011(framlegges på møtet) 

- Regulering av medlemskontingenten: 

Kontingenten beholdes uendret på kr 100,-.  

- Evt. saker som kommer inn fra medlemmene. 

 

Frasigelser av verv: 

Forslag til kandidater til styre, revisorer og valgkomité bes meddelt valgkomitéen ved Torild Dalsrud, 

Kirkebyenga 49, 2323 Ingeberg (tlf 625 98 058; e-post: kdalsrud@frisurf.no) innen 18. februar. Frasigelse av 

verv meldes skriftlig til valgkomitéen innen samme dato. 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet: 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder, Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, 2323 Ingeberg (tlf 

625 98 022; e-post: oddvar.dufseth@c2i.net) innen 18. februar.  

 

Etter årsmøtet byr vi på kaffe og kringle og så har vi en overraskelse på lur: Vi premierer en vinner blant dem 

som har skrevet navnet sitt i gjesteboka på Dufsetbakken.  

Forøvrig har vi ikke noe spesielt program annet enn å prate og hygge oss sammen en kveld og eventuelt 

diskutere og utveksle meninger om det som er av interesse for oss i Vangsåsen.  

Ole serverer gjerne snacks og drikke av ulike slag.  

 

 

VEL MØTT 
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Nyhetsbrev          Februar 2011 (I) 

 

Utsikt 

Fra Dufsetbakken ser vi det meste av velforeningens område. Utsikten trekker nok når så mange som 20-30 

turgåere skriver navnet sitt i gjesteboka i løpet av en helg i januar. Men fint vær og godt brøytet veg er også et 

pluss. Vi setter utrolig pris på at vi har fått etablere plassen og at folk benytter seg av den. Det gir oss lyst til å 

utvikle den videre slik at den blir enda mer populær. Vi i styret tar gjerne imot idéer om hvordan det kan gjøres. 

Når vi har vært så heldige og fått til noe som er blitt så vel mottatt som Dufsetbakken, gir det oss lyst til å prøve 

å gjennomføre andre tiltak som også har utsikt til å bli mye brukt. Til sommeren setter vi i gang med 

friluftsparken på Kirkebyenga. Det er et ambisiøst prosjekt som krever alt som finnes av dugnadslyst og –vilje 

der i området. Her er det barn og unge som først og fremst er brukergruppen, men det blir noe for alle. 

Men når vi sitter på Dufsetbakken og tenker på utsiktene framover, ser vi at også andre deler av området har sine 

behov. Gi innspill til valgkomiteen slik at hele området blir representert i styret! Møt opp på årsmøtet og det 

etterfølgende samværet og vis interesse for det som blir gjort! Og ikke minst si fra hva du ønsker av utvikling her 

i Vangsåsen.   

Hilsen Oddvar 

 

Friluftsparken og akebakken på Kirkebyenga.  

I forrige nyhetsbrev skrev vi om lekeplassen og planene for en friluftspark på Kirkebyenga. Hele 
området er nå snødekt og midlertidig omgjort til skiarena for de mindre barna, men plankomiteen 
arbeider intenst med planlegging av sommerens aktiviteter. Vi regner med at de omsøkte 
spillemidlene kommer, og vi vil søke om støtte også til andre tiltak som ikke omfattes av spillemidlene.  

Plankomiteen håper at alle som bor på Kirkebyenga vil være med og ta et tak for å få aktivitetsparken 
fullført. På en samling i ”Hamninga” som friluftsparken heter, 3. april, vil det bli gitt opplysninger om 
arbeidet med friluftsparken utover sommeren. Det blir også gitt skriftlig informasjon til de som bor på 
Kirkebyenga, og plankomiteen vil kontakte folk for å få satt opp dugnadslister. Det kan hende noen 
ikke er i stand til å være med å ta del i det fysiske arbeidet med friluftsparken. Dette skal ikke bare 
være slit. Det skal også være moro og ikke minst sosialt. Noen må legge til rette for det også med 
kakebaking og kaffekoking. 

En liten løype og akebakke er blitt tråkket til i ”Hamninga” og er et tilbud til de litt mindre barna. 
Komiteen tar sikte på å arrangere en samling i Hamninga søndag 3. april med ake/ski-konkurranser 
og pølser på bål. ”Bakken”, høyere oppe på Kirkebyenga, blir flittig benyttet til skiaktiviteter av både 
små og store. Om noen flere vil hjelpe til med preparering, kan det være god hjelp. Det er gode 
akemuligheter på Kirkebyenga, og barna bør benytte disse. Det er ikke lurt å bruke veiene i området. 
Selv om fartsgrensen på veiene er bare 30 km/t, er ikke bilene gode å knuffe med for en ubeskyttet 
kropp. 

 

Nytt fra styret. 
✓ Brøyting av Åsvegen. 

Styret har fått henvendelse om velet kan bidra til brøyting av Åsvegen.  Vegstyret har stilt seg 
positivt til det.  Men det blir en del tømmerdrift i vinter som gjør at vegen vil bli brøytet.  Så vi 
avventer og ser om det blir behov for velet å ta et initiativ . 

✓ Velet er nå registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.  Dette er gjort bl.a. med tanke på at vi etter 
hvert vil prøve å få momsrefusjon for de investeringene vi vil gjøre ifm. utrbygging av friluftsparken 
på Kirkebyenga. 

 

 
 


