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Nytt fra årsmøtet. 
Årsmøtet fant sted på Mammuthus 13. februar, og med 18 medlemmer til stede ble møtet 
satt. Oddvar Dufseth ble valgt til å lede møtet, og Lise K Stensrud førte protokollen som ble 
underskrevet av Ole Nashoug og Bjørnar Fladsrud. 

Oddvar Dufseth ga noen utdrag av en fyldig årsberetning som fikk årsmøtets godkjennelse. 
Godkjent ble også regnskapet som Brigt Birkeland la fram. Regnskapet viser et underskudd 
på kr 36.146, og velforeningen har kr 36.677 på bok. Både årsberetningen og regnskapet 
finnes på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no, under «Årsmøter» og «2015». 

Valgkomiteen v/ Torild Dalsrud informerte om at det hadde kommet inn fem frasigelser; fra 
styremedlemmene Lise K Stensrud og Nikolai Hausammann og varamedlem Brigt Birkeland. 
Også styremedlemmene Pål Diesen og Marta Eidal Fladsrud hadde bedt om å bli fritatt for 
sine styreverv selv om de ikke formelt var på valg. Det nye styret ser ut slik etter at det har 
konstituert seg på etterfølgende styremøte: 

Leder:    Oddvar Dufseth 
Nestleder:   Roger Amundsen 
Kasserer/vara:  Guri Veiseth 
Sekretær:    Øystein Mjelde 
Styremedlem/webansv: Pål Tåsåsen    
Styremedlem:   Ann Kristin Granerud 
Varamedlem:   Berit H Søberg(Hytteeierrepresentant) 

Pål Diesen ble valgt til å etterfølge Ola Bleken Rud i valgkomiteen.  Alle avtroppende styre- 
og varamedlemmer ble takket for flott innsats og overrakt en blomsterbukett fra foreningen. 

Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2015 ble vedtatt. Aktivitetsplanen finnes på 
hjemmesiden. Videre besluttet årsmøtet at kontingenten beholdes uendret for 2016 på kr. 
100,-.  

Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble Emil Knudsen trukket ut blant de 1850 som i 
2014 har skrevet en hilsen i gjesteboka på Dufsetbakken. Som heldig vinner fikk han en 
ryggsekk med diverse praktisk innhold som premie. 

Velforeningen har fått nytt styre. 
På årsmøtet 13. februar ble det valgt inn mange nye styremedlemmer. Det er bare lederen 
og hytteeiernes representant som ikke er nye. Da er det betimelig å spørre seg hva dette 
vil bety for utviklingen av velforeningen. Vil det bli som før, eller vil mye bli annerledes? En 
ting er sikkert: Dette blir spennende! 

Etter vedtektene er velforeningens formål å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til 
gagn for vellets medlemmer. Dette kommer vi ikke utenom. Men dette formålet kan innfris 
på mange måter. Det vi er mest interessert i, er å finne fram til de sakene som engasjerer 
medlemmene mest og sette alt inn på å få dette gjennomført.  

I det nye styret er det ganske lik fordeling mellom kvinner og menn. Det er stort alders-
spenn, fra 30 til 70 år, og det er stor bredde i utdanningsbakgrunn og erfaring. Det burde 
føre til mange gode diskusjoner i styret og mange nye og uventede tiltak for medlemmene 
våre. 

Men hvordan vil de ulike tiltakene våre fenge? Vi i styret håper på hyppige og konstruktive 
tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi trenger både ros og ris for å planlegge virksomheten 
vår bedre. 

Hilsen Oddvar 
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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  

Fotokonkurransen. 

Vi fikk ikke inn ett eneste vinterbilde, men vår fotokonkurranse fortsetter. 31. mai er siste frist 
for innsending av vårbilder. Våren er jo en spennende tid da det livner til over alt, så knips i 
veg enten det er med en billig mobiltelefon eller et kostbart og avansert kamera. Det er motiv 
og komposisjon som teller, ikke teknikken som ligger bak. Bildet sender du seinest 1. juni til 
vår webmaster på e-post pt@mjosplast.no. Pål sørger for at det blir kåret en vinner ved hjelp 
av en jury som består av hele velforeningens styre inkl varamedlemmer. 

Aktivitetsdagen på Kirkebyenga. 

Det var knallbra vær og godt skiføre da den årlige aktivitetsdagen ble arrangert 15. mars. 
Oppslutningen var vesentlig bedre enn i fjor. Det er ennå plass til flere deltakere, men til-
skuermengden og ikke minst støtteapparatet for hver enkelt løper ser ut til å øke fra år til år. 
Men kollisjoner med andre arrangementer klarer vi nok ikke å unngå. 

Det var tre ulike langrennsløyper å velge mellom. Bare én gikk den korte løypa, og han fikk 
god hjelp av pappa for å komme seg gjennom. Det var også svært få som tok den melloms-
te. Til gjengjeld var det mange tøffinger som gikk den lange løypa, som gikk rundt hele fri-
luftsparken to ganger. De raskeste brukte ikke mange minuttene på de to rundene. Vel i mål 
var det saft og kake til alle. 

I hoppbakken var intet overlatt til tilfeldighetene. Hoppet var bygget og prøvehoppet av tidli-
gere aktiv hopper. En hornblåser sendte løperne av gårde, og lengdene på alle hoppene ble 
behørig notert. Det var intet poengtrekk for fall. Det hadde forresten ikke betydd noe, for 
svært få holdt seg på beina hele vegen. Og det var flaskebowling med fotball, aking og seig-
mannfanging med flere vågale stunt i sluttspurten. 

Det var premieutdeling etter konkurransen og populære premier til alle. Hovedsponsorene 
var Hedmarken Sparebank, Rimi og Kiwi. Aktivitetsdagen ble avrundet med grilling, og alle 
deltakere og tilskuere fikk et velfortjent måltid før de frammøtte gikk hver til sitt. Bakerovnen 
var fyrt opp, og det ble servert velsmakende pizzastykker til alle. 

Bakerovnen på Kirkebyenga 
Bakerovnen har vist seg å fungere bra, og nå håper vi at den blir ofte brukt. Ovnen blir fyrt 
opp siste fredag i måneden, 27/3, 24/4 og 29/5, om noen ønsker å komme «til dekket bord». 
Da er ovnen klar slik at pizza kan stekes fra kl 1700 og brød fra kl 1800. Pizza-/brødspade 
etc. kan dere få tilgang til ved henvendelse til Torild Dalsrud (tlf.90931231) inntil enklere løs-
ning finnes. Skriv dere på liste i gapahuken om dere ønsker å bruke ovnen eller gapahuken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måneskinnstur 

Langfredag 3. april kl. 19:00 fra Ormseter/Granstua 
Vi møter opp ved bommen til Åsvegen, på Ormseter eller Granstua og går til Duf-
setbakken. Ta med noe godt av både vått og tørt i sekken, så koser vi oss i gapa-
huken en stund før vi går hver til vårt.  

VEL MØTT!                                                                                                       Styret 
 

Medlemsmøte/hyggekveld 

Fredag 24. april kl. 19:00 i fjøset på Markestad (Veståsv 330) 
På Markestad bor Charlotte og Jon Anders Mohn Gaustad. 

Sett av kvelden! Program og nærmere informasjon kommer seinere. 

Styret 
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