
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSMØTE 
FREDAG 23. FEBRUAR 

2001 
 
 
 
 

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 2000 

tyret har i år bestått av følgende personer:  Formann Jan Heimstad, nestformann Stig Støtvig, 
sekretær Inger E. Melbye, materialforvalter Wenche Krybelsrud (fram til september), 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 145 medlemmer hvorav 27 av disse har hatt tillitsverv i de 
forskjellige styrer og komiteer i året som gikk. 
 
I løpet av året er det i alt avholdt 7 styremøter. Dessuten er det avholdt et ekstraordinært årsmøte 6. 
desember. 
 
Av praktiske gjøremål er vårdugnad, bortkjøring av hageavfall og spredning av bark gjennomført.  
  
I året som gikk har det ikke vært noen oppslutning om de forsøk som er gjort for å få i stand 
arrangementer av sosial eller festlig art. Styret har derfor hatt utallige drøftinger av formålet med å 
drive et velhus som kun fungerer som lokale for  privat utleie.  Driften av huset er blitt en økonomisk 
belastning for velforeningen, noe styret allerede har redegjort for på det ekstraordinære årsmøtet.  
Underskuddet tapper Velforeningen årlige for beløp i en størrelsesorden på 10 - 20 000 kroner.   
 
Vi må bare konstatere at Huset ikke lenger fungerer som et felles samlingssted for oss som bor på 
Apenes.  Styret mener derfor at Velforeningen utmerket godt kan eksistere uten at vi belastes med de 
administrasjons- og vedlikeholdsoppgaver som dette lokalet fører med seg.  
 
For øyeblikket er det ingen saker som synes å skape et samlet engasjement hos beboerne på Apenes. 
Styret tar dette til etterretning. Dette forholdet kan imidlertid endre seg, slik at Velforeningens 
eksistens absolutt har sin berettigelse.  
 
Når det gjelder driften av Velhuset er medlemmene av det sittende styret helt klar i sin oppfatning av 
at dette ikke kan fortsette som før.  Vi legger derfor fram forslag til årsmøtet som går på avhending av 
driftsansvaret.  For oss er denne saken såpass alvorlig at de av oss som ikke er på valg, ser seg nødt til 
å stille sine plasser til disposisjon dersom årsmøtet vedtar at Velforeningen fortsatt skal stå for 
utleiedrift.  
 
Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte : Fru Emblem, Fru Finnie og Kåre Terjesen.  
 
 

For styret 
 
 

Inger E. Melbye 
Sekretær 
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Huskomiteens årsberetning 2000 

uskomiteen har i 2000 arrangert 3 dugnader på velet, i samarbeid med styret. Det startet 
med den tradisjonelle vårdugnaden ute, med sedvanlig dårlig oppmøte. På de to andre 
dugnadene stillte det kun noen få fra huskomiteen og styret. Plenen på nordsiden av huset 
har derimot blitt holdt veltrimmet og pen, takket være iherdig og velvillig innsats fra 

Normann Sørsdal. 
 

H
Det er en god del ting som burde ha vært gjort i forbindelse med vedlikeholdet på huset. 
Takrennene er rensket, men burde vært byttet. Inne begynner gulvene i salen å bli veldig nedslitte 
og noe må gjøres med dette ganske snart. Det er ikke mer å slipe på, så her trengs det antakelig 
utskifting. Varmovnene begynner også å bli dårlige og uøkonomiske i drift. Det er dessuten en del 
andre småting som burde ha vært gjort, men alle disse tingene har vi måttet utsette på grunn av den 
anstrengte økonomien og den labre dugnadsånden blant medlemmene. Det blir veldig tungt å holde 
motivasjonen oppe når det bestandig bare er huskomiteen og styret som stiller på dugnadene, og 
man aldri ser snurten av medlemmene for øvrig. 
  

For huskomiteen 
 

Jan Heimstad 
fung. materialforvalter 

 

Barne- og Ungdomsgruppas årsberetning 2000 

arne-og ungdomsgruppa har i år bestått av Trude Elisabeth Støtvig, Wenche Larsen, Åshild 
Sørensen og Greg Coombs. 
 
I år har det bare vært arrangert påskeverksted. Vi få som var tilstede lagde påskepynt og 

koste oss. Det var salg av vafler, kaker og brus. 

B
 
På grunn av alt for dårlig oppslutning de siste årene og på påskeverkstedet, bestemte vi oss for at 
dette ble det eneste arrangementet for barn og ungdom i fjor. 
 
Vi håper selvsagt at denne trenden vil snu seg og at flere barn og unge vil delta på våre aktiviteter i 
år. 

For Apenes Vel Barne- og ungdomsgruppe 
 

Trude Elisabeth Støtvig 
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Regnskapsekstrakt 2000 

Regnskap for huset 
 Utgifter :     Inntekter :    
 Strøm kr 11.805,96   Utleie av huset kr 54.116,00
 Kommunale utgifter kr 11.496,00   Utleie av servise kr 1.483,00
 Telefon kr 2.999,00     
 Assuranse kr 6.973,00     
 Refusjon kr 5.000,00     
 Rengjøring kr 21.700,00     
 Glass og servise kr 276,00     
 Div. utg. (rengj.art mm)  kr 3.190,50     
 Utedugnad kr 1.833,50     
 Julepynt kr 134,50     
 Tepperens kr 827,00     
 Flagg kr 98,00   Underskudd huset kr 10.734,46
       
 Sum : kr 66.333,46   Sum : kr 66.333,46

 
Hovedregnskap 

 Utgifter :  Inntekter :  
 Underskudd huset kr 10.734,46   Kontingent kr 18.075,00
 Porto og kontorrekvisita kr 2.083,00   Renter, bank kr 167,00
 Refusjon kr 700,00   Salg av akvareller kr 800,00
 Gebyr m.m. kr 224,20     
 Leie av bankboks kr 300,00     
 Kontingent NVF kr 975,00     
 Blomster og gaver kr 1.144,50     
 Årsmøter ´00 kr 435,72     
 Div. utgifter kr 431,00     
 Underskudd arrangementer kr 154,46     
 Brus til Nordskogen og  

Lillås skolekorps kr 288,00
    

 Støttemedlemskap Nordskogen 
og Lillås skolekorps. kr 100,00

    

 Støtte til fotballklubben 
Sølvkronekameratene kr 500,00

    

 Sense hjemmeside kr 299,00     
 Øreavrunding kr 0,15     
 Overskudd kr 672,51     
      
 Sum : kr 19.042,00   Sum : kr 19.042,00

 
Beholdninger og utestående 

 
 Beholdninger pr.31.12.00     Utestående pr. 31.12.00. (ikke regnskapsført) : 
 Bank kr 12.338,34   Kontingent kr 1.500,00
 Kasse kr 222,00   Leie kr 1.850,00
 Sum beholdninger: kr 12.560,34   Sum utestående: kr 3.350,00

 
Apenes,06.02.2001 

 
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 2001. 
 

Innkommende forslag  

1) Avhending av huset 
Styret gis fullmakt til å leie ut velhuset på åremål (fremleie). Leieperioden bør ligge på 5 – 10 år og 
alle faste utgifter, samt ytre og indre vedlikehold må dekkes av leietaker. Det er også en 
forutsetning at netto leieinntekt bør medføre et rimelig overskudd for foreningen, og at husets verdi 
og stand kan sikres for eventuelt senere tilbakeførsel til velforeningshus. 
 
Dersom det skulle vise seg, etter iherdige forsøk, at fremleie alternativet ikke lar seg gjennomføre 
etter forutsetningene, vil styret undersøke muligheten for eventuelt salg. Dersom styret finner at 
salg er et mulig alternativ, vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte hvor det vil bli fremlagt et 
eller flere konkrete forslag til salgskontrakter for godkjennelse. 

2) Materialforvalters refusjon 
Materialforvalters refusjon settes tilbake til 1999-nivå. Dvs. at refusjonen justeres ned fra kr. 
4.000,- til kr. 3.000,- pr. år. 

3) Utleiepriser 
For å sikre vår økonomiske situasjon (frem til en eventuell avhending av huset) foreslåes det at 
leieprisen for medlemmer økes fra 500,- til 800,- kroner, og at ”kvelden i forveien”-leie økes fra 
100,- til 150,- kroner for medlemmer og fra 100,- til 200,- kroner for ikke-medlemmer. 
Leieprisen reguleres med virkning fra og med 1.03.2001. 
 
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. 800,- kr. 1.000,- 
Reservasjon for tilrigging / dekking kvelden i forveien : kr. 150,- kr. 200,- 
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 . 
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2001 

Hovedstyre 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

Formann På valg Gjenvalg Jan Heimstad 
Nestformann Ikke på valg  Stig Støtvik 
Sekretær Ikke på valg  Inger E. Melbye 
Kasserer På valg Gjenvalg Kari Bjerkan 
Materialforvalter På valg midlertidig av formann / kasserer 
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 Gjenvalg Flavio Andersen 
Vararepr. På valg Gjenvalg Tommy Lindholm 

 
Huskomiteen 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
Huskomiteen Ikke på valg  Geir Eriksen 
konstituerer Ikke på valg  Svein Marthinsen 

seg selv Ikke på valg  Jon Thonhaugen 
 

Barne- & Ungdomsgruppa 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

 Ikke på valg  Åshild Sørensen 
B. & U.-gruppa Ikke på valg  Greg Combes 

konstituerer seg selv    
    

 

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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