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1. Møtereferat 

Dato: 7.10.2021  

Tidspunkt kl.: 19:00 – 21:00 

Sted: På Vårtun 

Referent: Oddvar 

 Styremøte Vangsåsen Vel 

 

Deltakere 

Oddvar Dufseth Leder 930 67 862 oddvar.dufseth@bbnett.no 

Tove Rosenberg Sekretær 911 18 323 tmrg@online.no 

Brigt Birkeland Kasserer 974 37 434 brigt.birkeland@inn.no 

Henriette Kildahl Nestleder 414 31 990 henriettekildahl@gmail.com 

Katrine G Fimland Styremedlem 412 54 713 katrine_29@hotmail.com 

Eirik Strætkvern Styremedlem 482 53 410 eirik_str@hotmail.com 

Svein Olav Høyen Styremedlem 404 91 045 Sveino30@gmail.com 

 
Forfall: Tove Rosenberg 
 
AGENDA: 
 
 
FASTE SAKER: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, 26. august 2021. 

Vedtak: Referatet godkjent. 
 
Oppfølging: 

 Skjøtselsplan for friarealene på Kirkebyenga. Skjøtselsplanen ble sendt Hamar kommune for 
godkjenning i mail av 20. september. Vi håper på svar innen nyttår og purrer hvis det ikke 
skjer. 

 Dufsetbakken. Intet nytt 

 Samarbeid Vang Skiløperforening. Vi er ikke kjent med at noe har skjedd med dette. Eirik 
sjekker. 

 Tur til Brennsetersaga 25. september. 14 deltakere herav to firbente i praktfullt og varmt høst-
vær. Deltakerne virket fornøyd med opplegget.  

 Krakkene. Eirik og Svein Olav kjører inn krakkene lørdag 9. oktober. Arnt Olav Skyrud kontak-
tes for å høre om alt er klart på låven. Status for vedlikeholdet sjekkes, og krakkene som 
trenger vedlikehold settes så de er lett tilgjengelig. 

3. Medlemsliste. Økonomi  

 Medlemsantall 2021  pr 26.08 89 
     pr 07.10  97 
   
 Beholdning Sparebank 1 Østlandet  pr: 26.08.21 kr 133.351,64 

          pr: 07.10.21 kr 119.748,71  
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5 stk krakker er betalt siden sist. 

Vi søker om tilskudd til fra aktuelle tilskuddsgivere etter hvert som behovene melder seg. 

Vi har nå søkt Sparebankstiftelsen Hedmark om midler til opprusting og vedlikehold av friluftsparkene 
på Kirkebyenga, kr 16.000 og i Berglia, kr 4.000. Det gjelder klatrevegger på begge steder samt ut-
bedring av sykkeltrasé og basketballstativ på Kirkebyenga. 

17. september fikk vi tilsagn om støtte på 46.000 kr fra Hamar kommune til arbeidet med stiene våre. 

4. Verving av nye medlemmer 

Til tross for at det har kommet 8 nye medlemmer siden sist, er det fortsatt langt igjen til vi har nådd 
målet vårt på 140 medlemmer – så langt at vi bare kan gi opp det målet. 
De som betaler etter 15. november, blir automatisk medlemmer også for 2022. 

Vedtak: Vi begynner å reklamere for medlemskap for 2022 snarest mulig. Å betale medlemskap like 
etter 15. november gir lengst medlemskap for pengene. 

5. Nyhetsbrev/infoskriv 

Ansvar for utdeling på ulike strekninger  
Svein Olav: Sandvoldvegen – Torvet (men ikke Torvet)  80 eks 
Henriette: Kirkebyenga + St. Mikaelsveg til Torvet (ikke Torvet)  60 eks 
Brigt:  Skjeset – Torvet + Berglia    50 eks 
Eirik  Granstua – Skjeset     30 eks - 
Tove:  Skjeset (ikke Skjeset) – Narmo – Korslund + Vårtun – 
  Elvsrud - Vestvang     55 eks 
Katrine:  Torvet – Korslund + Palerudgutua     44 eks 
          
Neste nyhetsbrev bør vel legges ut i postkassene i god tid før rakfiskaftenen 12. november, evt møte 
om trafikksikkerhet 10. eller 17. november.  

Vedtak: Nyhetsbrevet bør være medlemmene i hende seinest 4. november. Styremedlemmene bør 
da få det for utdeling ikke seinere enn 1. november. 
Følgende innhold ble bestemt: 

 Leder om at vi nå kan samles uhindret igjen og gleden ved det 

 Turen til Brennsetersaga var også annonsert på hjemmesiden og FB-siden 

 Nytt asfaltdekke i Skjesetbakken. Hva med St Michaels veg? 

 Medlemsmøte om trafikksikkerhet 

 Innkjøp av utstyr til vedlikehold av stiene våre 

 Julegrantenning på Kirkebyenga. 

 Nytt fra styret med evt noe nytt om reguleringsplanen for Vangseter og evt fotokonkurranse. 

OPPFØLGINGS- OG INFORMASJONSSAKER: 

6. Hjemmesiden og Facebooksiden vår. 

Alle nyhetsbrevene er nå lagt inn på siden. 

Vedtak: Katrine tenker litt på en mulig fotokonkurranse med f eks premiering av årstidsbilde. Hvordan 
kan vi bruke startsida på hjemmesida for å profilere konkurransen? Forslag til premiering. 

7. Medlemsmøte med fokus på trafikksikkerhet 

Det forrige møtet ang trafikksikkerhet var i mai 2019 på Mammuthus. Det var godt besøkt.  

Vedtak: Møtet holdes på Vårtun 10. alternativt 17. november kl 1900, avhengig av hva som passer 
for de som skal møte fra Innlandet fylke og Hamar kommune.  
Temaer som tas opp blir utvikling av trafikkmengden på ulike veger, gang- og sykkelveger, alternativt 
breddeutvidelse av kjørebanen, busslommer, kryssutforming og generelt vedlikehold. 
Vi inviterer Vang skiløperforening, Vang kjøre- og rideklubb, aktuell sykkelklubb og Hamar Arbeider-
blad. 
 

NYE SAKER: 
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8. Rakfiskaften på Mammuthus 12. november 

Rakfiskaftenen gjennomføres som tidligere år.  

Vedtak: Arrangementet kunngjøres i Nyhetsbrev og på Facebooksida vår.  
Påmelding med forhåndsinnbetaling av kr 250 pr person som innebærer rakfisk og kaffe.  
Ole skaffer og serverer rakfisken. Drikke må kjøpes etter ønske. 
Utlodning 3 – 4 vinflasker. Brigt skaffer disse samt lodd. 
Kaffe og sosialt samvær med bla premiering av vinnere i Månedens runde. 

9. Reguleringsplanen for Vang fjelltak 

I 2017 ga vi innspill til reguleringsplan for Vang fjelltak. Planen ble godkjent uten at våre merknader 
ble tatt hensyn til. Konsesjon for drift av fjelltaket ble gitt i 2019 uten at reguleringsplanen ble tatt hen-
syn til. Hamar kommune tok opp dette med fylkesmannen med tanke på endring av konsesjonsvilkår 
og reguleringsplan, men ingenting har skjedd. Tungtrafikken på Gåsbuvegen går sin gang. Oddvar 
hadde forut for møtet laget et forslag til brev til Hamar kommune. 

Vedtak: Oddvars forslag til brev støttes av styret med et par mindre justeringer. Brevet sendes Hamar 
kommune. 

10. Eventuelt 

Busstilbudet i Vangsåsen. 
Ifm høstferien ble det konstatert at det går ingen buss om morgenen som folk kan bruke på jobb. Det 
går imidlertid buss så folk kan komme hjem igjen. Dette kan umulig være vel overveid. 
Vedtak: Oddvar tar opp saken med Innlandstrafikk. 

 

Neste møte: torsdag 18. november. Katrine tar med noe til kaffen, og Tove tar med ei kanne 

med kaffe. 

  


