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Nytt fra årsmøtet. 
Årsmøtet fant sted på Mammuthus 2. mars med 12 medlemmer til stede. Pål Tåsåsen ledet 
møtet og Tove Rosenberg førte protokollen som ble underskrevet av Ole Nashoug og 
Amund Langseth. 

En fyldig årsberetning fikk årsmøtets godkjennelse. Godkjent ble også regnskapet som viser 
et underskudd på kr 14.614, og velforeningen har kr 100.037 på bok. Årsberetningen og 
regnskapet finnes på hjemmesiden www.vangsaasenvel.no, under «Årsmøter» og «2018». 

Det var tre som hadde frasagt seg gjenvalg til styret; leder Pål Tåsåsen og styremedlemme-
ne Amund Langset og May Torild Brustad Lund. Det nye styret ser slik ut etter at det har 
konstituert seg på etterfølgende styremøte: 

Leder:    Oddvar Dufseth (ny) 
Nestleder:   Solveig Fredriksen Aasen (ny) 
Kasserer:   Hanne-Grethe Sæhlie (var ikke på valg) 
Sekretær:    Tove Merete Rosenberg (gjenvalg) 
Styremedlem/webansv: Henriette Kildahl (ny)    
Styremedlem:   Kjell Ivar Knutsen (var ikke på valg) 

Som ny revisor ble Jon Flisen valgt. Pål Tåsåsen ble valgt til å etterfølge Oddvar Dufseth i 
valgkomiteen. 

Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2018 ble vedtatt. Aktivitetsplanen finnes på 
hjemmesiden. Videre besluttet årsmøtet at kontingenten for 2019 økes til kr. 150,-.  

Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble Jon Anders Gaustad trukket ut blant de som i 
2017 har skrevet en hilsen i gjesteboka på Dufsetbakken.  

Utbygging av fiberbredbånd i Vangsåsen. 

Brigt Birkeland er Vangsåsen vels kontaktperson når det gjelder utbygging av fibernett i vår 
del av bygda. Arbeidet med å legge fibernettet kommer i gang nå i mai. Arbeidet på Kirkeby-
enga ventes ferdig i sommer, mens resten av området ventes ferdig utbygd i løpet av året. 
De som har inngått avtale om tilknytning vil få nærmere informasjon i sin postkasse i nær 
framtid. Om det finnes noen i det aktuelle utbyggingsområdet som ennå ikke har inngått av-
tale, kan det fortsatt være mulig. Ta i så fall kontakt med Eidsiva bredbånd. 

Vår. 
Nå ser det faktisk ut til at snøen blir borte i år også. Vi ser trekkfugler, gåsunger og grønne 
spirer på bakken. Kort og godt: Det er vår! Men er det nye styret like vårlig? 

På årsmøtet ble det valgt inn nye styremedlemmer. For meg som nyvalgt leder, men med 
lang fartstid i velforeningen, er det godt å få flere nye styremedlemmer å jobbe sammen 
med. Hva vil dette 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 formålet kan innfris på mange måter. Vi må finne fram 
til de sakene som engasjerer medlemmene mest og sette alt inn på å få disse gjennomført.  

I det nye styret er aldersspennet fra 30 til 70 år. Det er stor bredde i bakgrunn og erfaring. 
Det burde føre til mange gode diskusjoner og mange nye tiltak for medlemmene våre. 

Vi i styret håper på hyppige og konstruktive tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi trenger 
både ros og ris for å planlegge og drive virksomheten vår bedre. 

Hilsen Oddvar 
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Medlemskontigent for 2018 kr. 100 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. 

Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling. 
Kontaktperson Oddvar Dufseth på tlf 93 06 78 62 eller e-post oddvar.dufseth@bbnett.no  

Aktivitetsdagen på Kirkebyenga. 

Den årlige aktivitetsdagen ble arrangert 8. april. Med rundt 0 og sludd i lufta var det ikke den 
værmessige opplevelsen vi voksne hadde sett mest fram til. Men barna så ut til å trives det 
fuktige klimaet til tross. Jeg så ingen som klagde, og det så heller ikke ut til at noen hadde 
smøringsproblemer. Men kanskje været hadde innvirkning på oppslutningen. Ikke mer enn 
ca 30 med smått og stort stilte opp. 

Det var ulike langrennsløyper å velge mellom, alt etter alder. Noen fikk god hjelp av pappa 
for å komme seg gjennom mens andre raste gjennom på egen hånd og så fort at tidtagerne 
knapt rakk å henge med. Vel i mål var det saft og kake til alle. I hoppbakken var intet overlatt 
til tilfeldighetene. Lengdene på alle hoppene ble behørig målt. Det var intet poengtrekk for 
fall. Ny bakkerekord var ifølge speaker på «55 meter». Aking var det også. På isbana var det 
curling. De yngste var med på skattejakt, og det var også ballongskyting med piler. Det var 
premieutdeling etter konkurransen og populære premier til alle.  

Aktivitetsdagen ble avrundet med grilling, og alle deltakere og tilskuere fikk seg et velfortjent 
måltid før de frammøtte gikk hver til sitt. Bakerovnen var fyrt opp, og det ble servert nystekte 
boller og kaffe.  

Takk til Torild og Truls og alle som bidro til at dette igjen ble et vellykket arrangement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søppelplukking 
7. – 10. mai skal vi plukke søppel langs vegene i området vårt. Styret håper på god hjelp fra 
velvillige søppelplukkere. Vi håper at det melder seg så mange at vi kan få gjort en god vår-
opprydding langs alle vegene i området vårt. De som ønsker å være med på å rydde i nær-
området, kontakter Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, tlf. 930 67 862, epost: odd-
var.dufseth@bbnett.no innen søndag 6. mai. Han registrerer hvor du vil plukke og vil også 
levere ut sekker til å samle søppelet i. De fylte søppelsekkene settes ved Vegvesenets gara-
sje øst for rundkjøringa på Korslund seinest om kvelden 10. mai. Hamar kommune henter 
søpla 11. mai. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 

Nytt fra styret. 

• Vi har nå inngått avtale så vi kan ta betalt med VIPPS 

• Krakkene blir satt ut før 17. mai 

• Vi har bedt vegvesenet gjennomføre trafikksikkerhetstiltak ved krysset på Narmo. 

Medlemsmøte/hyggekveld 

Fredag 11. mai kl. 19:00 på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Vi informerer kort om virksomheten i velforeningen, serverer kaffe og kringle, orienterer om 
hva den nylig vedtatte kommuneplanen betyr for oss, status for utbygging av fiberbred-
bånd i Vangsåsen og andre aktuelle saker. Vi hører gjerne på innspill fra medlemmene. 

Ole forteller fra sin tur til Brasil og Argentina med karneval i Rio og togtur i høyfjellet. 

Det blir utlodning og ikke minst – prat med naboer og kjente.  

Ole selger også forskjellige drikkevarer og snacks.  

Vi håper at riktig mange har lyst og anledning til å komme og ønsker  

VELKOMMEN!  

Styret 
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