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Styrets årsberetning 1998 

tyret har i år bestått av følgende personer:  Formann Arne Hessen, nestformann Stig Støtvik, 
sekretær Inger E. Melbye, materialforvalter Wenche Krybelsrud, kasserer Kari Bjerkan, 
representanter fra damegruppa Marit Sørensen og Sonja Isaksen, vararepresentantene Anita 
T. Hytten Lindholm, Bob Livermore og Hans Jørgen Andersen.  

 

S
Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 195 medlemmer hvorav 27 av disse har hatt tillitsverv i 
de forskjellige styrer og komiteer i året som gikk. 
 
I løpet av 1998 er det i alt avholdt 11 styremøter.   
 
Av festlige arrangementer er det gjennomført medlemsfest såvel i februar som i oktober samt St. 
Hansfest for hele familiene med grilling og bål. (For arrangementer i regi av undergruppene, vises 
til deres egne årsberetninger)  
 
Av praktiske gjøremål er vårdugnad og bortkjøring av hageavfall gjennomført som vanlig.  
Dansegolvet er påført to strøk lakk og styret har etablert en turnusordning for flagging på Auberts 
plass.  Videre er avtalen med rengjøringshjelpen revidert.  
 
Styret har i løpet av året drøftet oppussing/ rehabilitering av kjøkkenet; et prosjekt som planlegges 
realisert i løpet av våren. Av mindre investeringer er det ordnet med bærbart stereoanlegg (kassett 
& cd-spiller).  Dessuten er det kjøpt inn mobiltelefon til bruk for materialforvalter ved avtale om 
utleie.  
 
Styret takker alle avtroppende medlemmer av styret og komiteer, samt Damegrupppa og 
Gutteklubben for positivt og hyggelig samarbeid. 
 
Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte.: 
Else Larsen, Arthur Nilsen, Knut Rogstad, Bård Sand Elsa Terjesen og Eilif Øvreland. 
 

For styret 
 
 

Inger E. Melbye 
sekretær 
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Huskomiteens årsberetning 1998 

uskomiteens har i 1998 arrangert vårdugnad på velet. Den har bestått av generell rydding 
og vasking i skuffer og skap. Det har også blitt ryddet godt på styrerommet. 
Apenesbeboerne fikk også invitasjon om å få kjørt bort hageavfallet sitt, dette var det en 
del som benyttet seg av. 

 

H
Huskomiteen har videre malt deler av huset, pusset ned og lakket gulvet i storsalen. De har skrudd 
til skruene under de fleste bordene, men dette har ikke blitt så bra. 
 
Teppet i salen har blitt renset, og det samme har stolene. 
 
Vi har ved et par anledninger hatt trøbbel med steameren på kjøkkenet, men dette er rettet opp. 
Kjøkkengulvet er bonet to ganger. 
 
Blant de tingene som står på arbeidsplanen for 1999 er fornyelse av deler av kjøkkeninnredningen 
som skal kjøpes inn på IKEA. Arbeidet skal gjøres på dugnad og samtidig skal det males og settes 
opp fliser. Det trengs også en generell opprydning på hele velhuset. Når dette er gjort, i løpet av 
våren, skal vi vaske grundig i alle rom, og til dette har vi tenkt å leie en dampvasker. 
Takrennene som skulle vært skiftet ut i 1998, har blitt nedprioritert, og må derfor bli skiftet i år. 
Velhuset har vært hyppig utleid i 1998. Det har ikke vært klager fra naboene om støy, og det har 
vært greit å få inn pengene fra leietakerne. 

For huskomiteen 
 
 

Wenche Krybelsrud 
Materialforvalter  
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Barne- og Ungdomsgruppas årsberetning 1998 

arne-og ungdomsgruppa har i år bestått av Linda Dåstøl, Trude Elisabeth Hansen, Maria 
Berglund og Rita Hornsnes Hessen. 

Hjemmel

 
Påskeverksted fant sted 1 og 19 mars. Vi lagde påskepynt med både store og små. 
agde boller og kaker pluss gul påskebrus. Bra fremmøte. 

B
 
6. november hadde vi diskotek for 2. til 4. klasse. Stine Hornsnes Hessen kjørte musikken. Bra 
fremmøte og bra musikk. 
Fremmøte for 5. til 7.klasse var ikke så bra. Arne kjørte musikken her, den ble avholdt 20. 
november. Solgte brus og pølser begge dagene. 
 
Juletrefesten gikk som vanlig av stablen 4. juledag. Her møtte det både store og små festkledde 
frem. Det var sang og gang rundt juletreet. Vi var så heldige å få besøk både av nissefar og 
nissemor. De bestod av Stine H. Hessen og Maria Loddengaard. De var veldig flinke. Det ble solgt 
lodd og hovedgevinsten var en flott kurv med frukt og sjokolade. Den fikk vi av den flotte 
damegruppa vår. Alle koste seg med godteposer, brus, kaffe og kaker. 
 

For Apenes Vel Barne- og ungdomsgruppe 
 
 

Rita Hornsnes Hessen 
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Damegruppas årsberetning 1998 

amegruppa har i det forløpende år holdt 14 ordinære møter og 6 styremøter. Vi har 
dessuten hatt påskemøte, rekeaften, samt en demonstrasjon av Rita Hessen med Oriflame 
produkter. 
 

Sommerturen gikk i år til Danmark. Reiste den 2/6 og var tilbake 3/6. Så det var en vellykket tur. 

D
 
Vi har hatt en travel høst med høsttakkefest, demonstrasjon av undertøy og ullprodukter ved Line 
Dørum. Alle fikk blomster som takk, og ønsket velkommen igjen. Vi hadde også Damegruppas 50-
års jubileum som ble feiret den 25-9-98. 
 
Vi avsluttet året ved at 26 damer var samlet til et hyggelig julebord. 
 
Styret takker for året som har gått. Vi håper vi også vil få et godt 1999. 
 

For Damegruppa 
 
 

Else Marit Hessen 
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Regnskapsekstrakt 1998 

Regnskap for huset 
 

 Utgifter :    Inntekter :    
 Strøm kr 11.956,16  Utleie av huset kr 38.400,00  
 Kommunale utgifter kr 10.179,50  Utleie av servise kr 1.985,00  
 Telefon kr 2.139,50      
 Assuranse kr 6.073,00      
 Refusjon kr 3.000,00      
 Rengjøring kr 14.225,00      
 Glass og servise kr 1.826,50      
 Div. utg. (rengj.art mm)  kr 3.488,50      
 Lakking av gulv kr 2.636,00      
 Radio med CD spiller kr 1.850,00      
 Mobiltelefon kr 1.882,00      
 Del til lufteanlegg kr 100,00      
 Leie av tepperenser kr 350,00      
 Oppstaking av rør kr 832,00  Underskudd huset kr 20.153,16  
        
 Sum : kr 60.538,16  Sum : kr 60.538,16  

 
Hovedregnskap 

 

 Utgifter :   Inntekter :   
 Underskudd huset kr 20.153,16  Kontingent kr 25.575,00  
 Porto og kontorrekvisita kr 670,40  Renter, bank kr 478,00  
 Refusjon kr 700,00  Støtte julelotteri 97 kr 3.000,00  
 Gebyr m.m. kr 150,80  Overskudd fester og    
 Leie av bankboks kr 280,00  arrangementer kr 2.921,90  
 Kontingent NVF kr 1.025,00  Kulturmidler kr 5.000,00  
 Blomster og gaver kr 1.540,00  Gave fra damegruppa kr 5.000,00  
 Årsmøte ´98 kr 624,80     
 Våropprydding kr 731,50     
 Div. utgifter kr 976,70     
       
 Overskudd kr 15.122,54     
       
 Sum : kr 41.974,90  Sum : kr 41.974,90  

 
Beholdninger og utestående 

 

 Beholdninger pr.31.12.98    Utestående pr. 31.12.98 (ikke regnskapsført) :  
 Bank kr 34.460,04  Kontingent kr 825,00  
 Kasse kr 496,15  Leie kr 4.880,00  
        
 Sum beholdninger: kr 34.956,19  Sum utestående: kr 5.705,00  

 
 

Apenes,24.02.1999 
 

Kari Bjerkan Arne Hessen 
  
  

Kasserer Formann 
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Kontingent  

Styret foreslår at den nåværende kontingenten på henholdsvis kr. 75,- for enslige medlemmer og kr. 
150,- for familiemedlemskap forblir uendret i 1999. 
 

Innkommende forslag  

 
1)  Utleiepriser for velhuset :  
Styret foreslår at utleie av velet til ikke-medlemmer økes fra kr. 800,- til kr. 1.000,- 
Differansen mellom medlem og ikke medlem økes for at det skal være mer attraktivt å være 
medlem. 
 
Leieprisene blir da som følger : 
 Medlemmer Ikke-medlemmer, 

foreninger og lag 
Møter og arrangement til kl. 23.00 (kun hverdager) kr. 300,- kr. 300,- 
Helaften / fest til kl. 02.00, samt helger og fridager *) kr. 500,- kr. 1.000,- 
Reservasjon for tilrigging / dekking kvelden i forveien 
: 

kr. 100,- kr. 100,- 

Leie av høytalere kr. 50,- kr. 100,- 
Leie av selskapsservise (pr. kuvert) kr. 1,- kr. 2,- 
 

*) Helaften-pris gjelder fredag, lørdag og søndag, helligdager og offentlig fridager samt dag før 
helligdag og offentlig fridag - uansett om lokalene forlates før kl. 23.00 . 
 
 
2)  År 2000 markering :  
Styret ønsker å lufte ideen om at det arrangeres nyttårsfest på velhuset Nyttårsaften, og om det 
eventuelt bør velges en egen festkomite for dette. 
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 1999 

Hovedstyre 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

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

 
Huskomiteen 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
 På valg Gjenvalg Erik Thorsen 

Huskomiteen På valg Gjenvalg Jan Bakker 
konstituerer På valg Ny Kjell Torgersen 

seg selv På valg Ny Asbjørn Fløten 
 Ikke på valg  Geir Eriksen 

Vararepr. Ikke på valg  Svein Marthinsen 
Vararepr. Ikke på valg  Jon Thonhaugen 

 

Barne- & Ungdomsgruppa 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

B. & U.-gruppa På valg Gjenvalg Trude Hansen 
konstituerer På valg Ny Wenche Larsen 

seg selv Ikke på valg  Linda Myrhaug 
 Ikke på valg  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, 1998. 

 
 

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

§   2) 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. 

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

§   4) 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. 

§   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. 

§   6) 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. 

§   7) 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. 

§   8) 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. 

§   9) 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. 

§   10) 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. 

§   11) 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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