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Styrets årsberetning 1997 

tyret har i år bestått av følgende personer: formann Arne Hessen, nestformann Stig Støtvik, sekretær 
Maria Berglund, kasserer Kari Bjerkan, matrialforvalter Reidun Loddengaard, representanter fra 
damegruppen: Marit Sørensen og Sonja Isaksen, samt vararepresentanter: Anita T.Hytten, Bob 
Livermoore og Hans Jørgen Andersen. 

 

S
Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 183 medlemmer hvorav 27 av disse har hatt tillitsverv i de 
forskjellige styrer og komiteer. 
 
I løpet av 1997 er det avholdt 10 styremøter. Da det gjelder festlige arrangementer har det ikke vært noen 
aktivitet. 
 
Barne- og ungdomsgruppen har arrangert et påskeverksted og to juleverksteder 24/11 og 26/11. Begge 
arrangementene var det bra fremmøte på. Vel og merke stor heder til Rita og Sølvi som satt en hel kveld/natt 
og forbered jule-aktivitetene. 
Det har også blitt arrangert en grillaften der ca 35 barn møtte opp, en hyggelig og morsom aften. 
Huskomiteen har slipt og lakket gulvet, hvilket gav meget bra resultater. 
Gutteklubben og damegruppa har hatt sine egne arrangementer. 
 
I løpet av våren har det som vanlig blitt tatt initiativ til dugnad, oppmøtet var ikke imponerende. Men det var 
en effektiv gjeng av medlemmer som stillte opp. De ivrige fikk lagt ut grus, og vinduer ble vasket. Det ble 
raket og ryddet rundt om vellet. Hageavfallet ble kjørt bort 29/4. 
Foruten det tradisjonelle julelotteriet, ble det satt igang et sommer loddsalg. Vi fikk inn kr 2.000,-. 
I desember var det mange medlemmer som fikk utdelt lister til årets jule loddsalg. Vi solgte så godt vi kunne, 
vi fikk inn kr: 7000. Dette er et godt innskudd i økonomien til Apenes Vel. Vi vil også nevne våre sponsorer 
som i år var følgende: Vestlie’s Frisørsalong, Vingmed Sound, Svend Eriksen Skraphandlerforretning, Marin 
Supply, Texi Electronics, RR Marin Service, Stevid Elektro, ØP-sentret Meny, Bjørn Gregersen A/S og 
Gunnar Svendsen A/S. 
Vi ønsker å takke våre generøse sponsorer! 
 
Styret takker også alle avtroppende medlemmer av styret og komiteer, samt Damegruppa og Gutteklubben 
for et positivt og hyggelig samarbeid! 
 
Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte: Odd W. Holm og Hans Chr. Pedersen. 
 
 

For styret 
 
 
 

Maria Berglund 
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Huskomiteens årsberetning 1997 

uskomiteens har i 1997 arrangert vårdugnad på utearealet. På den tradisjonelle 
vårdugnaden ble det ryddet og raket. Det ble kjørt utover ny grus langs huset. Alle vinduer 
ble pusset innvendig og utvendig. 
 

Vi har i 97 hatt dugnad på maling av huset utvendig. Det gjenstår noen vinduer og den ene 
kortveggen. Det var veldig dårlig oppslutning på denne dugnaden, men de som møtte opp gjorde en 
bra jobb. 

H
 
Gulvet i salen er blitt slipt ned og lakket. Resultatet ble meget bra.  Man antar at det er mulig å slipe 
gulvet ned en gang til. Etter det må det legges nytt. 
 
Ventilasjonsanlegget (avtrekket) er gjort i stand. En kondensator på avtrekksmotoren var defekt. Ny 
utelampe er montert ved inngangen. 
 
Vi har ikke lenger utleie av stereoanlegg og høytalere da det er defekt. Vi lar det ligge på is inntil 
videre. 
 
Blant de tingene som står på arbeidsplanen for 98 er rensing av stoler og teppe i salen. Fornyelse av 
kjøkkendører og hengsler og maling av veggene . 
Takrennene utvendig trenger og bli skiftet ut. Videre har vi planer om å se på bordene i salen, som 
er blitt veldig vaklete. 
 
 

For huskomiteen 
 
 
 

Reidun Loddengaard 
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Barne- og Ungdomsgruppas årsberetning 1997 

arne-og ungdomsgruppa har i år bestått av Sølvi Hofsøy, Nina Eide, Trude Elisabeth 
Hansen og Rita Hornsnes Hessen. 

brus. Det 

 
Påskeverkstedet fant sted 19 og 20 mars. Vi lagde påskepynt og koste oss med kaker og 
var bra fremmøte. 

B
 
Vi hadde grillfest i august for hele familien, på sletta bak Apenes barnepark. Fremmøte kunne vært 
bedre, men vi koste oss med god mat. Vi hadde leker for barna som ble godt mottatt. 
 
Juleverkstedet ble arrangert 24 og 26 november. Her ble det laget mye fin julepynt, vi spiste også 
julekaker og drakk brus. Det var bra fremmøte begge dagene. 
 
Juletrefesten gikk som vanlig av stabelen 4. juledag. Her møtte mange festkledde frem, både stort 
og smått. 
Det var sang og gang rundt juletreet, julenissen kom og det ble solgt lodd. Hovedgevinsten var en 
flott kurv med mye godt i. Denne gevinsten fikk vi av Damegruppen. Voksne og barn koste seg 
med godteposer, brus, kaffe og kaker. 
 
 

For Apenes Vel Barne- og ungdomsgruppe 
 
 
 

Rita Hornsnes Hessen 
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Damegruppas årsberetning 1997 

amegruppa i Apenes Vel har hatt 15 ordinære møter og 7 styremøter i året som har gått. 
Vi har dessuten hatt hyggemøter og karneval. 
 
Damegruppas sommertur gikk til Østfold, hvor vi besøkte Lannems Lærestue i Rakkestad. 

Der ble det produsert keramikk. Deretter spiste vi en deilig middag på Mysen kro. 

D
 
Vi har arrangert eldrefest med middag, kaffe og kaker - noe alle setter pris på. 
 
Vi har hatt en travel høst, med demonstrasjon av Oriflame produkter, klær og keramikk og et 
hyggelig julebad. 
 
 
 

For Apenes Vel Damegruppe. 
 
 
 

Else Marit Hessen 
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Regnskapsekstrakt 1997 

Regnskap for huset 
 

 Utgifter :   Inntekter :   
 Strøm kr 16.322,50  Utleie av huset kr 41.700,00  
 Kommunale utgifter kr 6.337,00  Utleie av stereoanlegg   
 Telefon kr 1.871,50  og servise  kr 2.954,00  
 Assuranse kr 5.937,00  Telefonpenger kr 304,50  
 Refusjon kr 3.000,00     
 Rengjøring kr 12.000,00     
 Glass og servise kr 2.021,00     
 Div. utg. (rengj.art mm)  kr 2.962,50     
 Sliping og lakking av gulv kr 3.899,50     
 Måking kr 100,00     
 Brytepinner til snøfres kr 50,00     
 Regulator kr 673,50     
 Maling av huset utvendig kr 3.147,00     
 Grus kr 1.791,50     
 Leie av tepperenser kr 200,00     
 Glassrute kr 80,00     
 Nøkkel kr 25,00  Underskudd huset kr 15.949,50  
 Utelampe kr 400,00     
 Lampekuppel kr 90,00     
 Sum : kr 60.908,00  Sum : kr 60.908,00  

 
Hovedregnskap 

 

 Utgifter :   Inntekter :   
 Underskudd huset kr 15.949,50  Kontingent kr 23.060,00  
 Porto og kontorrekvisita kr 492,20  Renter, bank kr 96,00  
 Refusjon kr 700,00  Overskudd av julelotteri kr 5.681,15  
 Gebyr m.m. kr 153,90  Sommerlotteri 1.563,30  
 Leie av bankboks kr 230,00  Overskudd fester 561,10  
 Kontingent NVF kr 815,00     
 Blomster og gaver kr 470,00     
 Årsmøte ´97 kr 736,80     
 Våropprydding kr 781,40     
 Div. utgifter kr 494,00     
 Brus Lillås Skole Musikk. kr 315,00     
 Støttemedl.skap  -  «  - kr 200,00     
       
 Overskudd kr 9.623,75     
       
 Sum : kr 30.961,55  Sum : kr 30.961,55  

 
Beholdninger og utestående 

 

 Beholdninger pr.31.12.97   Utestående pr. 31.12.97(ikke regnskapsført) :  
 Bank kr 19.103,50  Kontingent kr 1.850,00  
 Kasse kr 730,15  Leie kr 5.277,00  
    Sponsormidler julelotteri kr 2.500,00  
 Sum beholdninger: kr 19.833,65  Sum utestående: kr 9.627,00  

 
Apenes,17.02.1998 

 
Kari Bjerkan Arne Hessen 

  
  

Kasserer Formann 
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Innkommende forslag  
 

1)  Forslag fra Tommy Lindholm :  
På bakgrunn av egen byggesak og andre saker som har versert rundt på Apenes og i pressen vil jeg fremme 
følgende forslag : 
Velforeningen vil øve påtrykk og arbeide frem i samarbeid med Borre kommune en obligatorisk 
befaringsordning hvor byggherre, fylkeskonservator og Borre kommune er representert, slik at de sammen 
kan finne frem til godtagbare løsninger i byggesaker der antikvariske verdier skal ivaretas før bestemte syn 
og holdninger fremføres. Det tas forbehold om at den nye plan og bygningsloven kanskje vil ta høyde for 
dette. Det er ikke meningen her å sette velforeningen i et dilemma m.h.t. naboers syn på en byggesak. 
 
Med vennlig hilsen 
Tommy Lindholm 
 
2)  Forslag fra Styret :  
På bakgrunn av at ordlyden i §5 i foreningens lover har blitt tolket som noe tvetydig, og at denne 
tolkningen har ført til at styresammensetningen de siste årene sannsynligvis ikke har vært i samsvar 
med intensjonen i lovene, foreslår styret følgende endring i lovteksten for §5 : 
Nåværende ordlyd :     Forslag til ny ordlyd : 
§ 5)  Styret 
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav 
5 velges av årsmøtet og 2 oppnevnes av dameklubben. 
Styrets sammensetning er :  
Formann, nestformann, sekretær, kasserer, 
materialforvalter og 2 styremedlemmer. Som 
vararepresentanter til styret velges 2 fra årsmøtet og 1 
fra dameklubben. Medlemmer velges for 2 år men dog 
slik at 3 og 2 medlemmer uttrer hvert annet år. I det år 
som formannen uttrer skal tallet være 3. 
Dameklubbens representanter velges for 2 år. 
Vararepresentanter velges for 2 år og uttrer samtidig. 
Ved innstilling av drift eller eventuelt oppløsning av 
dameklubben går deres representanter ut av styret. 

   a) Den valgte materialforvalter er ansvarlig ovenfor 
styret for drift og utleie av huset og skal sammen 
med en valgt huskomite sørge for nødvendig 
tilsyn og vedlikehold. Huskomiteen består av 5 
medlemmer og 2 vararepresentanter som alle 
velges av årsmøtet for 2 år og slik at 3 og 2 
medlemmer uttrer hvert annet år. 
Vararepresentantene uttrer samtidig. 

   b) Barne og ungdomsarbeidet ivaretas av en komite 
på 4 medlemmer som velges for 2 år, dog slik at 
2 og 2 medlemmer uttrer hvert annet år. 

 

 § 5)  Styret 
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer og 3 
vararepresentanter, hvorav 6 styremedlemmer og 2 
vararepresentanter velges av årsmøtet og 1 
styremedlem og 1 vararepresentant oppnevnes av 
dameklubben. 
Styrets sammensetning er : 
Formann, nestformann, sekretær, kasserer, 
materialforvalter og 2 styremedlemmer samt 3 
vararepresentanter. Alle styrets medlemmer og 
vararepresentanter velges for 2 år men dog slik at 4 og 
3 medlemmer uttrer hvert annet år. I det år som 
formannen uttrer skal det uttre til sammen 3 av 7 
styremedlemmer og samtlige vararepresentanter. Ved 
innstilling av drift eller eventuelt oppløsning av 
dameklubben går deres representanter ut av styret. 

   a) Den valgte materialforvalter er ansvarlig ovenfor 
styret for drift og utleie av huset og skal sammen 
med en valgt huskomite sørge for nødvendig 
tilsyn og vedlikehold. Huskomiteen består av 5 
medlemmer og 2 vararepresentanter som alle 
velges av årsmøtet for 2 år og slik at 3 og 2 
medlemmer uttrer hvert annet år. 
Vararepresentantene uttrer samtidig. 

   b) Barne og ungdomsarbeidet ivaretas av en komite 
på 4 medlemmer som velges for 2 år, dog slik at 
2 og 2 medlemmer uttrer hvert annet år.
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Valgkomiteens innstilling til Styresammensetning 1996 

 

Hovedstyre 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

Formann Ikke på valg  Arne Hessen 
Nestformann På valg Gjenvalg Stig Støtvik 
Sekretær På valg Ny Inger E. Melbye 
Materialforvalter På valg Ny Wenche Krybelsrud 
Kasserer Ikke på valg  Kari Bjerkan 
Repr. fra Damegr. Velges av Damegr.  Marit Sørensen 
Repr. fra Damegr. Velges av Damegr.  Sonja Isaksen 
Vararepr. Ikke på valg  Anita T. Hytten Lindholm 
Vararepr. Ikke på valg  Bob Livermore 
Vararepr. Ikke på valg  Hans Jørgen Andersen 

 
Huskomiteen 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
 Ikke på valg  Erik Thorsen 

Huskomiteen Ikke på valg  Morten Gregersen 
konstituerer Ikke på valg  Tommy Lindholm 

seg selv Ikke på valg  Jan Bakker 
 På valg Gjenvalg Geir Eriksen 

Vararepr. På valg Gjenvalg Svein Marthinsen 
Vararepr. På valg Gjenvalg Jon Thonhaugen 

 

Barne- & Ungdomsgruppa 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

B. & U.-gruppa Ikke på valg  Rita Hessen 
konstituerer Ikke på valg  Trude Hansen 

seg selv På valg Ny Linda Myrhaug 
 På valg Ny Maria Berglund 

 

Revisorer (velges hvert år) 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

Revisor ⇐   På valg   ⇒ Gjenvalg Knud Buhl 
Revisor ⇐   På valg   ⇒ Gjenvalg Jan Nygaard Andersen 
Vararepr. ⇐   På valg   ⇒ Gjenvalg Thore Bjørnstad 

 

Valgkomite (velges hvert år) 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 
Velges ⇐   På valg   ⇒   

av ⇐   På valg   ⇒   
årsmøtet ⇐   På valg   ⇒   
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LOVER FOR FORENINGEN APENES VEL 
VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2. MARS 1919.  REVIDERT 1949, 1955, 1961, 1982, 1986, 1987, 1988. 

 
 
§ 5)   Formål 
Foreningens formål er å vareta og søke fremme 
Apenesbeboernes felles interesser. 

§ 6)   Medlemskap 
Som medlemmer kan opptas beboere på Apenes og 
tidligere medlemmer og deres barn, som har flyttet til 
annet sted i byen. Innmelding skjer til styret. 

§ 7)   Kontingent 
Den årlige kontingent bestemmes på det ordinære 
årsmøte. 

§ 8)   Utmeldelse 
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret.  
Foreningens styre kan stryke medlemmer som etter 
påkrav venter 1 år eller mer med betaling av 
kontingenten. 

§ 9)   Styret 
Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav 5 
velges av årsmøtet og 2 oppnevnes av dameklubben. 
Styrets sammensetning er :  
Formann, nestformann, sekretær, kasserer, 
materialforvalter og 2 styremedlemmer. Som 
vararepresentanter til styret velges 2 fra årsmøtet og 1 
fra dameklubben. Medlemmer velges for 2 år men dog 
slik at 3 og 2 medlemmer uttrer hvert annet år. I det år 
som formannen uttrer skal tallet være 3. Dameklubbens 
representanter velges for 2 år. Vararepresentanter 
velges for 2 år og uttrer samtidig. Ved innstilling av 
drift eller eventuelt oppløsning av dameklubben går 
deres representanter ut av styret. 

   c) Den valgte materialforvalter er ansvarlig ovenfor 
styret for drift og utleie av huset og skal sammen 
med en valgt huskomite sørge for nødvendig 
tilsyn og vedlikehold. Huskomiteen består av 5 
medlemmer og 2 vararepresentanter som alle 
velges av årsmøtet for 2 år og slik at 3 og 2 
medlemmer uttrer hvert annet år. 
Vararepresentantene uttrer samtidig. 

   d) Barne og ungdomsarbeidet ivaretas av en komite 
på 4 medlemmer som velges for 2 år, dog slik at 
2 og 2 medlemmer uttrer hvert annet år. 

§ 10)   Regnskap og revisjon 
Det skal føres oversiktlig og ordentlig regnskap over 
foreningens økonomiske disposisjoner. Regnskapet 
revideres før hvert årsmøte av 2 revisorer, eventuelt 
ved varamann. Revisorer og varamann velges for 1 år 
av årsmøtet. 

§ 11)   Ordinært årsmøte 
Ordinært årsmøte holdes i januar eller februar måned 
hvert år, og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. 
Det ordinære årsmøte skal som et minimum behandle 
følgende dagsorden : 

   a) Årsberetning. 

   b) Regnskapsekstrakt. 

   c) Kontingenten. 

   d) Valg av styrer i henhold til § 2, 5 og 6 og etter 
følgende retningslinjer : 

       1) Årsmøtet velger særskilt: formann, kasserer og 
materialforvalter. Det øvrige styret 
konstituerer seg selv. 

       2) Husstyret konstituerer seg selv med valg av 
kontaktmann for materialforvalter. 

       3) Alle valg skal være forberedt av en valgkomite 
på 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 1 
år. 

§ 12)   Valgbarhet, stemmerett, avstemning 
Ethvert medlem plikter å motta valg til tillitsverv. Dog 
kan uttredende medlemmer av styret nekte å motta valg 
i like lang tid som de fortløpende har hatt tillitsverv, 
dog maksimum 5 år. Ved avstemning avgjøres 
foreliggende saker ved simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har formannen 2 stemmer. 

§ 13)   Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes så ofte styret finner det 
påkrevet, eller når minst 1/4 av medlemmene skriftlig 
forlanger det. Årsmøtet skal minst 14 dager før og på 
passende måte gjøres kjent for medlemmene. 

§ 14)   Eksklusjon 
Styret har rett til å utelukke et medlem som de mener 
skader foreningen. Et slikt utelukket medlem har rett til 
å innanke sin sak for første ordinære årsmøte hvor 
opptakelse igjen kan skje. 

§ 15)   Oppløsning 
Foreningen kan kun oppløses av et årsmøte når minst 
2/3 av medlemmene ved uravstemning har stemt for 
dette. Skulle foreningen besluttes oppløst, tas det på 
samme årsmøte beslutning om anvendelse av de midler 
og inventar som foreningen er i besittelse av. 
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