
Nyhetsbrev        VANGSÅSEN VEL 

Januar 2015 (I) 
 

Medlemskontigent for 2015, kr. 100, kan betales til kontonr. 1800 60 10772 
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  

 

 

 

Årsmøte i Vangsåsen Vel holdes på Mammuthus 

 
 

Fredag 13. 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 – ligger også på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no ) 

 

4. Regnskap (framlegges på møtet - ligger også på hjemmesiden) 

 

5. Valg av styre, revisorer og valgkomite 

 

6. Forslag fra styret og medlemmene 

- Arbeidsprogram 2015 (framlegges på møtet – ligger også på hjemmesiden) 

- Regulering av medlemskontingenten: Kontingenten for 2016 beholdes uendret på kr 100,-.  

- Budsjett 2015(framlegges på møtet – ligger også på hjemmesiden) 

- Evt. saker som kommer inn fra medlemmene. 

Frasigelser av verv og 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 6. februar.  

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

625 98 022; e-post: oddvar.dufseth@bbnett.no) innen 6. februar.  

Om noen ønsker årsmøtedokumentene tilsendt før møtet, så meld fra til Oddvar Dufseth på telefon eller e-post. 

Etter årsmøtet byr vi på kaffe og kringle. Også i år vil vi premiere en vinner blant dem som har skrevet navnet 

sitt i gjesteboka på Dufsetbakken.  

Forøvrig blir det utlodning. Utover det 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 – side 2 
 

 

Verv i Vangsåsen vel 
Flere av de som sitter i styret i Vangsåsen vel frasier seg gjenvalg. Det er forståelig, for flere har sittet i 
vervene sine siden foreningen startet opp igjen etter dvalen for 6 år siden. Dette er ikke dramatisk, 
men det blir en utfordring for valgkomiteen. Arbeidet i velforeningen er givende og viser at det går an å 
få gjennomført ganske mange positive tiltak, selv i ei utkantgrend. Flere burde bli med og «dra lasset». 
Hjelp valgkomitéen og gi dem tips om gode kandidater. Foreslå gjerne deg selv også! 

 

Aktivitetsdag i friluftsparken på Kirkebyenga 8. eller 15. mars kl 1200 

Også i år blir det aktivitetsdag med langrenn, hopp og aking på Kirkebyenga. Arrangementet er for 
hele velforeningen, så møt opp til en dag full av konkurranser for barna. Grilling og sosialt samvær – 
og så prøver vi å steke noen pizzaer i den nye bakerovnen. Program med endelig dato kommer på 
hjemmesiden og blir delt ut i postkassene på Kirkebyenga. 

 

Måneskinnstur til Dufsetbakken fredag 3. april kl 1900  

Langfredag 3. april blir det ordentlig måneskinnstur. Vi går fra bommene på Ormseter og Granstua 
kl 1900 og så møtes vi på Dufsetbakken ca kl 1930 Der tar vi oss god tid og nyter det vi har med oss i 
sekken av vått og tørt før vi trasker tilbake igjen. 

 

Nytt fra styret 

- Åsvegen blir brøytet også i vinter. 

- Vang skiløperforening vil kjøre opp Veståsløypa fra Lier til Gåsbu med en avstikker nedom 
Kirkebyenga. Løypa blir kjørt med scooter. 

- Fotokonkurransen fortsetter. Vinterbilder leveres fram til og med 28. februar; vårbilder fra 1. 
mars. Bildene sendes til vår webmaster på e-post nikolaihausammann@gmail.com. 

 

 Bruk refleks når du går etter vintermørke veger! 

 

Kvittering medlemskontingent Vangsåsen vel 2015                                                                   

Innbetalt til                                                                 Beløp                                               Betalerens kontonummer 

1800 60 10772                                                      100, 00 

Riv her 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Betalingsinformasjon                                                                     GIRO                      Betalingsfrist  13. februar 2015 
 
Medlemskontingent for 2015 (husstand)           Underskrift ved girering 

 

E-post:                                                                   __________________________________ 

Betalt av                                                                                              Betalt til 

                                                                                                                           Vangsåsen vel 
                                                                                          v/Brigt Birkeland 
                                                                                                              Brennsæterv 21F 
   2323 INGEBERG 
 
                 Belast                                                                                                                                                Kvittering  
                   konto                                                                                                                                                 tilbake 

Kundeidentifikasjon (KID)                                Kroner           Øre                        Til konto 

                                                                100   00                   1800 60 10772 

 


