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Nytt fra årsmøtet. 
Årsmøtet fant sted på Mammuthus 22. februar med 15 medlemmer til stede. Oddvar Dufseth 
ledet møtet og Tove Rosenberg førte protokollen som ble underskrevet av Sidsel Fasting og 
Håkon Dufseth. 

Det var ingen kommentarer til den framlagte årsberetningen som dermed fikk årsmøtets 
godkjennelse. Godkjent ble også regnskapet som viser et overskudd på kr 11.928, og vel-
foreningen har kr 111.965 på bok. Årsberetningen og regnskapet finnes på hjemmesiden 
www.vangsaasenvel.no, under «Årsmøter» og «2019». 

Det var tre som hadde frasagt seg gjenvalg til styret; leder Oddvar Dufseth og styremedlem-
mene Hanne-Grethe Sæhlie og Kjell Ivar Knutsen. Valgkomiteen hadde funnet ett nytt sty-
remedlem, og styret fikk årsmøtets godkjenning til å utnevne det siste styremedlemmet. Da 
årsmøtet ikke hadde noen lederkandidat, sa Oddvar Dufseth seg villig til å ta gjenvalg for ett 
år. Det nye styret ser slik ut etter at det har konstituert seg på et seinere styremøte: 

Leder:    Oddvar Dufseth (gjenvalg for ett år) 
Nestleder:   Solveig Fredriksen Aasen (på valg i 2020) 
Kasserer:   Brigt Birkeland (ny, på valg i 2021) 
Sekretær:    Tove Merete Rosenberg (på valg i 2020) 
Styremedlem/webansv: Henriette Kildahl (på valg i 2020)    
Styremedlem/webansv: Magnus Heramb (ny, på valg i 2021) 

Jon Flisen var ikke på valg som revisor. Som vararevisor ble Hanne Marit Diesen gjenvalgt. 
Pål Tåsåsen fortsetter som leder av valgkomiteen. Styret fikk årsmøtets fullmakt til å opp-
nevne to medlemmer til. 

Styrets forslag til aktivitetsplan og budsjett for 2018 ble vedtatt. Aktivitetsplanen finnes på 
hjemmesiden. Videre besluttet årsmøtet at kontingenten for 2020 holdes uendret på kr. 150,-  

Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble Tora Kleven trukket ut blant de som i 2018 
har skrevet en hilsen i gjesteboka på Dufsetbakken. Hun fikk en drikkeflaske i premie. Odd-
var, Hanne-Grethe og Kjell Ivar ble takket for innsatsen i styret. Torild Dalsrud og Håkon 
Dufseth ble takket for mangeårig innsats i hhv aktivitetskomiteen på Kirkebyenga og som 
ansvarlig for merking og vedlikehold av stinettet vårt.  

Møtet ble avsluttet med Ole Anders Haugom som sang og spilte Øystein Sunde-låter til stor 
begeistring for de frammøtte. 

Nyhetsbrev. 
Vi har fått tilbakemeldinger som tyder på at nyhetsbrevene våre lett havner blant reklame 
og annen søppelpost som blir kastet før noen ser på det. Vi må vel innrømme at denne 
måten å sende ut informasjon på, er litt gammeldags. Derfor er det kanskje på tide å finne 
ut om det finnes andre måter å bekjentgjøre våre arrangementer og nyheter på.  

Sosiale medier er vel det som nå brukes for å bekjentgjøre hva en har på hjertet. Så vi lu-
rer på om vi kanskje skal ta i bruk vår facebookside mer aktivt både for å informere om hva 
styret har på programmet og for å motta innspill om aktiviteter og ideer fra medlemmene 
våre. Et annet alternativ kan være å sende ut nyhetsbrev pr mail etter en egen mailingliste. 

Kanskje det hadde vært smartere å ha en fast utgivelsesdato, f.eks. første fredag i måne-
den framfor å utgi nyhetsbrevene mer tilfeldig og like før flere aktiviteter går av stabelen. 

Dette blir derfor sannsynligvis det siste nyhetsbrevet som havner i postkassa til folk. Heret-
ter vil dere finne nyhetsbrevet på facebooksida vår. Om noen veldig gjerne vil fortsette å få 
nyhetene på trykk, lar det seg gjøre, men da må vi i styret få beskjed om det.  

Hilsen Oddvar 



Nyhetsbrev – side 2 

Medlemskontigent for 2019 kr. 150 betales til kontonr. 1800 60 10772.  
Betal gjerne med VIPPS til nr 516789. Skriv «Medlemskontingent» 

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 lørdag 13. april. Oppslutningen har vært betydelig 
større tidligere, men lørdag før palmesøndag er nok ikke dagen da flest mulig befinner seg 
på Kirkebyenga. Været var jo strålende, og kald natt i forvegen gjorde at skiføret var upåkla-
gelig for de 12-15 barna som stilte til start.  

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. Det var premieutdeling etter konkurransen og populære premier til 
alle.  

Aktivitetsdagen ble avrundet med grilling, kaffe og kaker. Torhild hadde fyrt opp bakerovnen, 
og det ble servert pizza til alle som ville ha.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søppelplukking 
29. april – 2. 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 våropprydding langs alle vegene i området vårt. Ta også opp hundemøkk der det er fare 
for at barn kan grise seg til på det. Om du ønsker å være med på å rydde i nærområdet, 
kontakt Oddvar Dufseth, Gåsbuv 900, epost: oddvar.dufseth@bbnett.no, tlf. 930 67 862, 
innen søndag 28. april. Han registrerer hvor du vil plukke og vil levere ut sekker til å samle 
søppelet i. De fylte søppelsekkene settes ved avfallscontaineren øst for rundkjøringa på 
Korslund seinest om kvelden 2. mai. Hamar kommune henter søpla 3. mai. 

Også i år vil vi premiere en av søppelplukkerne våre! 

 

Nytt fra styret. 

• Vi har kjøpt inn 5 nye krakker. Alle krakkene blir satt ut før 17. mai 

• Stikomiteen er snart i gang med arbeidet sitt og ønsker hjelp, bl.a. til å snekre gjer-
dekliv. Ta i så fall kontakt med Vegard Urset (mob 915 26 490) 

• Ved hjelp av gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark, har vi kjøpt inn en fugle-
redehuske som skal plasseres på lekeplassen på Kirkebyenga. 

Medlemsmøte 

mandag 13. mai kl. 19:00 på Mammuthus (Gåsbuv 890) 

Møtet har fokus på trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i området vårt. Vi inviterer Hamar 
kommune, Statens vegvesen og Hedmark trafikk for å diskutere med dem hvilke mulighe-
ter som fins for å bedre trafikksikkerheten i Vangsåsen. Blant annet ønsker vi å få gang- 
og sykkelveg langs Gåsbuvegen og trafikksikring av krysset på Narmo. Vi ønsker også å 
få belyst mulighetene for et bedre kollektivtilbud i grenda vår. Her har alle mulighet til å 
komme med gode forslag, ønsker ifm kollektivtrafikk og innspill til de øvrige sakene. 

Vi serverer kaffe og kringle og informerer kort om virksomheten i velforeningen.  

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

VELKOMMEN!  

Styret 
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