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DAGSORDEN : 

1. ÅPNING 6. REGNSKAP & BUDSJETT. 
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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Apenes vel på internett: 

www.ApenesVel.no 
 
Meld deg på vår E-post liste, og motta løpende informasjon om hva som foregår i foreningen 
og lokalsamfunnet på Apenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Glimt fra fjorårets årsfest: 
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Styrets årsberetning 2004 

tyret har i år bestått av følgende personer: Formann Jan Heimstad, nestformann Terje Akerholt, 
sekretær Anita Hytten Lindholm,  kasserer Kari Bjerkan, styremedlem Arne Hessen og representant 
fra damegruppa Marit Sørensen, med vararepresentant Sonja Isaksen. Vararepresentanter i styret 
har vært Tommy Lindholm, Asbjørn Fløtten og Flavio Andersen 

 

S
Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 123 medlemmer hvorav 15 av disse har hatt tillitsverv i de 
forskjellige styrer og komiteer i året som gikk. I løpet av året er det avholdt 4 styremøter. 
 
Utleie av velhuset til Hakkebakkeskogen barnehage ser ut til å gå greit. Velhuset ble inspisert av Jan 
Heimstad og Tommy Lindholm den 9. Februar 2005. Kommentarer vedr. inspeksjon: Bygningsmassen så 
ut til å være i tilfredsstillende stand med unntak av tak og takrenner som må repareres. 
 
 
Når det gjelder året 2004 har trafikk i Apenes området stått på agendaen. Området ble i 2003 regulert til 
30 km/t sone etter mange års arbeid for dette. Medlemmer fra styret tok en rusletur i alle gatene den 3. 
Mars 2004 for å besiktige arbeider utført av kommunen. Det ble en fin rusletur i fint vårvær med hyggelig 
prat over gjerdene til beboere på Apenes. Det er imidlertid mange meninger om hvordan trafikksituasjon 
på Apenes burde løses og styret står ovenfor en vanskelig oppgave med å lage en helhetlig trafikkplan 
over området som alle kan leve med. Dette vil bli framlagt på et allmannamøte i April/Mai. Mye handler 
om gjennomgangstrafikken gjennom området og alternative løsninger på dette. Styret skrev en rapport 
med bilder av flere av gatene som ble oversendt Horten kommune for gjennomsyn og kommentarer. 
Styret har mottatt synspunkter fra Øyvind Nedler i Horten Kommune. 
 
Når det gjelder oppgradering av fortauer i Riecksgate og Kiellandsgate som står på kommunens planer vil 
ikke dette bli gjennomført før oppgradering av ledningsanlegg er utført. Kommunen ber også velforening 
komme med forslag hvor fortau bør rehabiliteres og eventuelt nye fortau bør legges. 
 
Foreningen har også en jobb å gjøre med å verve nye medlemmer. Vi vil i 2005 sette dette på agendaen. 
Det er mange nye mennesker som har flyttet inn på Apenes området det siste året. Velforeningen deler 
årlig ut innmeldingsskjema med informasjon til alle beboerne på Apenes. 
 
Apenes vel internettside er stadig oppe å går. Her kan medlemmene holde seg oppdatert hva som foregår i 
foreningen.  
 
P.g.a. sykdom i styret i fjoråret har vi ikke fått utført alle de oppgavene vi hadde satt oss fore å gjøre, men 
vi går inn i det nye året med nytt engasjement for våre oppgaver. Vi ser for oss et utfordrende arbeid når 
det gjelder trafikksituasjon, men kan også tenke oss å sette andre saker på agendaen. 
 
 

For styret 
Anita Hytten Lindholm 

Sekretær 
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REGNSKAP 2004 
 
 

Regnskap for huset  
 Utgifter :   Inntekter :   
 Kommunale utgifter kr 12.825,50 Leieinntekter huset kr 35.000,00
 Forsikring 2004 kr 12.430,00 Ref. komm.avg. ½ 03 kr 5.678,00
 El-materiell kr 148,00 Ref. forsikring  03 kr 10.640,00
   Salg av snøfreser Kr 3.000,00
 Overskudd huset kr 28.914,50   
     
 Sum : kr 54.318,00 Sum : kr 54.318,00

 
Hovedregnskap 

 Utgifter :  Inntekter :   
 Porto og kontorrekvisita kr 748,61 Overskudd huset overført kr 28.914,50  
 Refusjon kr 700,00 Kontingent kr 16.875,00  
 Gebyr m.m. kr 133,00 Renter, bank kr 139,00  
 Kontingent NVF kr 1.215,00    
 Årsmøter og årsfest ´03 kr 6765,98    
 Div. utgifter kr 218,00    
 Dugnad kr 2.311,00    
 Støtte til Damegruppa kr 4.000,00    
 Web.side utgift kr 3.552,60    
 Bankboks kr 403,00    
 Kopiering kr 568,50    
 Overskudd totalt kr 25.312,81    
      
 Sum : kr 45.928,50 Sum : kr 45.928,50  

 
 

Beholdninger og utestående 
 

 Beholdninger pr.31.12.04 
Utestående pr.31.12.04 
(ikke regnskapsført i 2005.) 

 Bank kr 103.084,96

Viderefakturering av  
kommunale avg. Og
forsikring kr 25.255,50

 Kasse kr 187,00   
 Sum beholdninger: kr 103.271,96  kr 25.255,50

 
Apenes,22.02.2005 

 
 Kari Bjerkan Jan Heimstad 

  
  
  

Kasserer Formann 
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Budsjett 2005 

 
 

Huset  
 Utgifter :   Inntekter :   
 Kommunale utgifter 05 kr 13.000,00 Leieinntekter huset kr 30.000,00
 Forsikring 05 kr 13.000,00 Ref. av komm.utg. 04 kr 12.825,50
   Ref. av forsikring 04 kr 12.430,00
     
 Overskudd huset kr 29.255,50   
     

 
Hovedregnskap 

 Utgifter :  Inntekter :   
 Porto og kontorrekvisita kr 750,00 Overskudd huset overført kr 29.255,50  
 Refusjon kr 700,00 Kontingent kr 16.750,00  
 Gebyr m.m. kr 150,00 Renter, bank kr 150,00  
 Kontingent NVF kr 1.215,00    
 Årsmøter og årsfest ´ kr 5.500,00    
 Div. utgifter kr 1.000,00    
 Dugnad kr 5.000,00    
 Støtte til Damegruppa kr 4.000,00    
 Web.side utgifter kr 5.000,00    
 Avsatte midler til huset kr 20.000,00    
      
 Overskudd totalt kr 2.840,40    
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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 2005. 
 

Innkommende forslag  
 
 

 Forslag 1) Diverse trafikk tiltak 
A. Fartsdumper Hagerupsgt. og Geddesgt. 
B. Stengning for gjennomgangstrafikk hele Apenes 
C. Sykkel og gangsti langs Strandpromenaden til sentrum 

 
 

Forslag 2) Strandområdet ved indre havn 

  Utrede mulighet for bedre utnyttelse av området og etablering av: 
• Badebrygge 
• Benker 
• Lekeapparater 
• Beplantning 

 

Forslag 3) Avsetning av midler til Velhuset. 
Styret foreslår at det settes av kr. 20.000,- av leieinntektene årlig for å sikre midler til evt. 
opprustning av huset ved et mulig opphør av leieavtale eller i tilfelle av uforutsette 
reparasjoner eller påkostninger. Det har allerede gått tre år med leieavtale og styret foreslår 
og sette av kr. 60.000 med tilbakevirkende kraft. Beløpet skal føres på separat intenkonto, 
og kan kun omdisponeres ved årsmøtevedtak. 
Altså 20.000 for i år og 60.000 for de fåregående år – til sammen kr. 80.000,- 
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2005 

Hovedstyre 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

Formann *** På valg*** Gjenvalg Jan Heimstad 
Nestformann Ikke på valg  Terje Akerholt 
Sekretær Ikke på valg  Anita T. H. Lindholm 
Kasserer *** På valg*** Gjenvalg Kari Bjerkan 
Repr. fra Damegr. Velges av Damegr.  Marit Sørensen 
Vararepr. fra Damegr. Velges av Damegr.  Sonja Isaksen 
Styremedlem Ikke på valg  Arne Hessen 
Vararepr. *** På valg*** Gjenvalg Tommy Lindholm 
Vararepr. *** På valg*** Gjenvalg Asbjørn Fløtten 

 
Revisorer (velges hvert år) 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
Revisor *** På valg*** Gjenvalg Knud Buhl 
Revisor *** På valg*** Gjenvalg Maria M.J.Maraz 

 

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, 2002. 

 
 

§   1) Formål 
Foreningens formål er å vareta og søke fremme Apenes-
beboernes 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 vara-
representanter, hvorav 6 styremedlemmer og 2 vara-
representanter velges av årsmøtet og 1 styremedlem og 1 
vararepresentant oppnevnes av dameklubben. 
Styrets sammensetning er : 
Formann, nestformann, sekretær, kasserer, material-
forvalter og 2 styremedlemmer samt 3 vararepresentanter. 
Alle styrets medlemmer og vararepresentanter velges for 2 
år men dog slik at 4 og 3 medlemmer utrer hvert annet år. I 
det år som formannen utrer skal det utre 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 huskomité 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 utrer hvert 
annet år. Vararepresentantene utrer samtidig. 

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

   c) Materialforvalter og huskomité er kun påkrevet 
dersom foreningen disponerer eget velhus. 

§   6) Regnskap og revisjon 
Det skal føres oversiktlig og ordentlig regnskap over 
foreningens økonomiske disposisjoner. Regnskapet 
revideres før hvert årsmøte av 2 revisorer. Revisorer 
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 valgkomité 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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