
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSMØTE 
FREDAG 25. FEBRUAR 

2000 
 
 
 
 

DAGSORDEN : 

1. ÅPNING 6. REGNSKAP 
2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT. 
3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 8. INNKOMMENDE FORSLAG. 
4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 9. VALG. 
5. ÅRSBERETNING 10. AVSLUTNING. 
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Styrets årsberetning 1999 

tyret har i år bestått av følgende personer: Formann Jan Heimstad, nestformann Stig Støtvik, 
sekretær Inger E. Melbye, materialforvalter Wenche Krybelsrud, kasserer Kari Bjerkan, 
styremedlem Anita T. Hytten Lindholm, representant fra damegruppa Marit Sørensen med 
vararepresentant Sonja Isaksen. Vararepresentanter til styret har vært Flavio Andersen og 

Tommy Lindholm.  

S
 
Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 185 medlemmer hvorav 27 av disse har hatt tillitsverv i 
de forskjellige styrer og komiteer i året som gikk. 
 
I løpet av 1999 er det i alt avholdt 10 styremøter, inkludert ett ekstraordinært styremøte og ett 
styremøte sammen med Huskomiteen og Barne- & Ungdomsgruppa.   
 
Av festlige arrangementer er det gjennomført St. Hansfest for hele familiene med grilling og bål. 
Styret inviterte også til høstfest i oktober.  Denne ble imidlertid avlyst på grunn av dårlig 
oppslutning.   
 
Av praktiske gjøremål er vårdugnad og bortkjøring av hageavfall gjennomført som vanlig. Busker 
ble plantet ved dugnad i oktober 
 
I løpet av året er en omfattende oppussing/ rehabilitering av kjøkkenet foretatt. 
 
Styret har i året som gikk opplevd det noe tungt å skape engasjement for saker som angår 
velforeningen. Vi håper på økt oppslutning i året som kommer! 
 
Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte : Åsta Trulsen, Sigmund Andreassen, Odd 
Hast og Egil Røed. 
 

For styret 
 

Inger E. Melbye 
sekretær 
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Huskomiteens årsberetning 1999 

uskomiteen har i 1999 arrangert mange dugnader på velet. Det startet med den tradisjonelle 
vårdugnaden ute, og i den forbindelsen startet den store vaske-, rydde- og oppusnings-
dugnaden inne. Vi leide container mens det værste sto på, og det var godt - for det ble mye 
søppel. I løpet av en hektisk apriluke hadde vi vasket alle gardiner, pusset alle vinduer, 

sydd nye kjøkkengardiner og ryddet i alle rom og boder. Alt av kjøkkenting og kjøkkenskap ble 
vasket, og mesteparten av oppussingen av kjøkkenet ble også ferdig denne uka. Det var ganske bra 
oppslutning rundt dugnaden, eller for å si det på en annen måte: de som stilte opp var veldig 
iherdige. 

H
 
I løpet av sommeren fikk vi tilbud  fra Civitan om å inngå en avtale om forskuddsbetaling av leie 
fra dem, slik at vi kunne gå til innkjøp av en ny oppvaskmaskin. Denne hadde vi fått ett godt tilbud 
på, og den nye maskinen ble en realitet høsten -99. Nå kan alle glede seg over rent bestikk og 
servise på Apenes Vel. 
 
Etter et styrevedtak på våren, ble vi enige om at skråningen ned mot Kommandør Ottosgate endelig 
skulle beplantes og gjøres pen. Vi kontaktet Leif Hanson for å få litt faglig hjelp, og det ble slett 
ikke bare råd vi fikk. Hanson forærte oss en masse trær og busker gratis, som vi skulle plante ut på 
dugnad. På den første dugnaden var det knapt nok bare styret som meldte sin ankomst, men da vi 
prøvde igjen på høsten, valgte vi å ta dugnaden på søndag mellom kl. 13.00 og 15.00. Dette førte til 
en adskillig bedre oppslutning. Etter et par ekstra arbeidsøkter, ble skråningen nesten ferdig. Vi 
mangler fortsatt litt bark og noen trær, men dette skal gjøres ferdig på vårdugnaden. 
 
Også i 1999 ble takrennene nedprioritert, og vi må prøve å få gjort noe med dette i 2000. Vi får bare 
håpe att vi slipper å kjøpe nye. Gulvene i salen må også lakkes i år, men vi kan ikke slipe det, da det 
ikke er noe mer å slipe på. 
 
Vi var uheldig med en av leietakerne våre i 1999. Det kom inn klage fra nabo, og Gjengangeren 
hadde en notis om dette mandagen etter. Da leietakeren mente dette var for mange usannheter fra 
avisens side, skrev han inn og dementerte dette avisoppslaget. 
 

For huskomiteen 
 

Wenche Krybelsrud 
Materialforvalter  
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Barne- og Ungdomsgruppas årsberetning 1999 

arne-og ungdomsgruppa har i år bestått av Åshild Sørensen, Wenche Larsen, Maria 
Berglund og Trude E. H. Støtvig. 
 
 

Påskeverkstedet fant sted 22. og 25. mars. Vi lagde påskepynt og koste oss med vafler, kaker og 
brus. Den første dagen var fremmøtet brukbart, men den andre dagen var det ganske dårlig. 

B
 
Vi prøvde oss også med diskotek i året som gikk. Den 28. mai arrangerte vi diskotek for 1. – 4. 
klasse, med ganske bra resultat, men da vi arrangerte tilsvarende for 5. - 7. klasse noen dager 
senere, var det dessverre ingen som stillte opp. Dette er et tilbud vi må revurdere i fremtiden. 
 
Juleverksted hadde vi den 16. desember, og det var vellykket. Vi lagde flott julepynt, hørte på 
julemusikk og fikk servert risengrynsgrøt og saft. Det var også salg av vafler og brus, og fremmøtet 
var godt. 
 
Som tradisjon tro, var det juletrefest på velet 4. juledag. Det ble sang og musikk og gang rundt 
juletreet, og servering av kaffe og brus. Nissen kom også på besøk med godteposer til barna. Det 
ble solgt lodd og hovedgevinsten var en flott kurv med masse godt i, som var forært oss fra 
damegruppa. 

For Apenes Vel Barne- og ungdomsgruppe 
 

Trude E. H. Støtvig 
 

Damegruppas årsberetning 1999 

amegruppa i Apenes Vel har hatt 14 ordinære møter og 6 styremøter i året som gikk. Vi har 
dessuten hatt en del hyggemøter og demonstrasjoner. 
 
 

Sommerturen gikk også denne gangen til Danmark. Vi reiste den 2/6 og var tilbake 3/6 og det var 
en vellykket tur.  

D
 
Vi avsluttet året med et hyggelig julebord. 

For Damegruppa 
 

Else-Marit Hessen 
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Regnskapsekstrakt 1999 

Regnskap for huset 
 Utgifter :    Inntekter :   
 Strøm kr 9.871,13  Utleie av huset kr 43.800,00
 Kommunale utgifter kr 12.211,00  Utleie av servise kr 872,00
 Telefon kr 1.659,50    
 Assuranse kr 6.449,00    
 Refusjon kr 3.000,00    
 Rengjøring kr 17.600,00    
 Glass og servise kr 225,00    
 Div. utg. (rengj.art mm)  kr 4.691,50    
 Oppussing av kjøkken kr 9.422,50    
 Nøkler kr 415,00    
 Leie av dampvasker kr 150,00    
 Flaggline kr 130,00    
 Oppvaskmaskin kr 8.000,00    
 Containerleie kr 1.149,38  Underskudd huset kr 30.302,01
      
 Sum : kr 74.974,01  Sum : kr 74.974,01

 
Hovedregnskap 

 

 Utgifter :   Inntekter :  
 Underskudd huset kr 30.302,01  Kontingent kr 20.250,00
 Porto og kontorrekvisita kr 996,90  Renter, bank kr 423,00
 Refusjon kr 700,00  Overskudd fester og  kr 164,00
 Gebyr m.m. kr 297,00  arrangementer  
 Leie av bankboks kr 280,00    
 Kontingent NVF kr 915,00    
 Blomster og gaver kr 787,10    
 Årsmøte ´98 kr 501,50    
 Utedugnad kr 7.464,15    
 Div. utgifter kr 874,00    
 Brus til Nordskogen og  kr 459,20  Underskudd kr 22.739,86
 Lillås skolekorps     
 Sum : kr 43.576,86  Sum : kr 43.576,86

 
Beholdninger og utestående 

 

 Beholdninger pr.31.12.99    Utestående pr. 31.12.99 (ikke regnskapsført) : 
 Bank kr 11.459,68  Kontingent kr 2.425,00
 Kasse kr 428,15  Leie kr 4.880,00
 Sum beholdninger: kr 11.887,83  Sum utestående: kr 7.305,00

 

 
Apenes,24.02.1999 

 
Kari Bjerkan Jan Heimstad 

  
  

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 år 2000. 
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 1999 

Hovedstyre 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

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

 
Huskomiteen 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
 Ikke på valg  Erik Thorsen 

Huskomiteen Ikke på valg  Jan Bakker 
konstituerer Ikke på valg  Kjell Torgersen 

seg selv Ikke på valg  Asbjørn Fløten 
 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  Trude E. H. Støtvig 
konstituerer Ikke på valg  Wenche Larsen 

seg selv På valg Gjenvalg Åshild Sørensen 
 På valg Ny Greg Combes 

 

Revisorer (velges hvert år) 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

Revisor ⇐   På valg   ⇒ Gjenvalg Knud Buhl 
Revisor ⇐   På valg   ⇒ Gjenvalg Jan Nygaard 
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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