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Styrets årsberetning 2007 

 
tyret har i år bestått av følgende personer: Formann Jan Heimstad, nestformann Terje Akerholt, sekretær 
Anita Hytten Lindholm,  kasserer Kari Bjerkan, styremedlemmer Arne Hessen og Jack Mc. Laughlan. 
Vararepresentanter i styret har vært Tommy Lindholm og Asbjørn Fløtten. 
 

Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 90 medlemmer hvorav 13 av disse har hatt tillitsverv i styret og 
komiteer i året som gikk. I løpet av året er det avholdt 6 styremøter. 
 
Velhuset har i denne perioden blitt inspisert og følgende tiltak vil være nødvendig å utføre i kommende år. Det 
gjelder skifting av takpapp, sjekke blekk rundt pipen, nye takrenner, nye vindskier og å bytte skadet kledning. 
Parafintanken er nå fjernet og forskriftsmessig destruert. 
 
Styret har jobbet videre når det gjelder Kabel TV og digital nett på Apenes. Det er pr. dags dato ikke oppgradert 
digitalt nett på Apenes. Dette er planlagt utført i 2008 og vil medføre at man får tilgang til både digital TV og 
bredbåndsnett via kabel i bakken. 
  
Fontenen i Hans Gudesgate ble i 2007 restaurert av kommunen og ser ut til å fungere fint. Benkene som 
velforeningen har plassert ut på området er nå i vinteropplag og vil bli pusset opp til våren med et strøk olje. 
 
Når det gjelder trafikkplanen som vi har sendt inn til kommunen er det lite eller ingen informasjon til 
velforeningen. Foreningen har valgt å sende et brev til kommunen når det gjelder parkeringssituasjonen i 
Kiellandsgate som er betydelig forverret etter at det tidligere private garasjeanlegget ble revet.  Vi synes at 
næringsvirksomheten som drives i gaten må kunne pålegges å sørge for utbygging av egen eiendom for parkering. 
Velforeningen har også utrykt sin forundring til kommunen over at det er blitt anlagt fartsdempere flere steder i 
Major Wetlesensgate uten at velforeningen har blitt informert. Etter nøye vurdering i styret valgte vi å stå solidarisk 
med kommunen med henvisning til velforeningens innsendte trafikkplan, samt kommunens egne føringer. 
 
Apenes vel internettside – www.ApenesVel.no - vil i kommende år bli oppgradert med ny programvare. Vi håper 
på at den nye nettsiden vil bli mer brukervennlig slik at flere av styrets medlemmer kan oppgradere og vedlikeholde 
denne siden slik at arbeidet kan deles på flere personer. 
 
Det er mange nye mennesker som har flyttet inn på Apenes området det siste året. Vi håper på at nye medlemmer 
vil melde seg inn å vise engasjement for nærområdet og foreningen. 
 
Foreningen Apenes Vel fyller 90 år. Styret har ved denne anledningen valgt å kjøpe inn kake til årsfesten. Vi håper 
det blir et hyggelig årsmøte og en liten markering for foreningen. 
 
Styret takker avtroppende medlemmer av styret. Vi takker også våre medlemmer som møter opp og støtter vår 
forening. 
 

 Apenes, 05.03.2007 
 

For styret 
 

Anita Hytten Lindholm Jan Heimstad 

 

Sekretær Formann 
 
 

S 
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Regnskap 2007 

 
Regnskap for huset  

 Utgifter :   Inntekter :   
 Kommunale utgifter kr 12.033,00 Leieinntekter huset kr 32.136,00
 Forsikring 2007 kr 14.569,00 Komm.utg., avfall og  kr 
 Vesar avfall kr 4.161,01 forsikring kr 57.756,49
 Fjerning av oljetank kr 5.938,00   
     
 Overskudd huset kr 53.191,48   
     
 Sum : kr 89.892,49 Sum : kr 89.892,49

 
Hovedregnskap 

 Utgifter :  Inntekter :   
 Refusjon kr 700,00 Overskudd huset overført kr 53.191,48  
 Gebyr m.m. kr 220,00 Kontingent kr 12.020,00  
 Kontingent NVF kr 1.360,00 Renter, bank kr 683,91  
 Årsmøter og årsfest ´07 kr 6.498,75    
 Div. utgifter kr 836,00    
 Web.side utgift kr 1.872,50    
 Annonse gatefest kr 595,94    
      
 Overskudd kr 53.812,20    
      
 Sum : kr 65.895,39 Sum : kr 65.895,39  

 
 

Beholdninger og utestående 
 

 Beholdninger pr.31.12.07 
Utestående pr.31.12.07 
(ikke regnskapsført i 2007.) 

 Bank kr 176.261,20
Viderefakturering av 
kommunale avg.,   

 Kasse kr 2.648,50 og forsikring kr 26.602,00
 Avsatte midler til huset kr -134.062,00   
 Sum beholdninger: kr 44.847,70  kr 26.602,00

 
 
 

Apenes, 24.02.2008 
 

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 2008.  

 
 
 
 
 

Budsjett 2008 
 

Huset  
 Utgifter :   Inntekter :   
 Kommunale utgifter kr 13.000,00 Leieinntekter huset kr 32.500,00
 Forsikring 2008 kr 15.000,00 Komm.utg. kr 13.000,00
   Betaling forsikring  kr 15.000,00
     
 Overskudd huset kr 32.500,00   
     

 
Hovedregnskap 

 Utgifter :  Inntekter :   
 Porto og kontorrekvisita kr 3.000,00 Overskudd huset overført kr 32.500,00  
 Refusjon kr 700,00 Kontingent kr 15.000,00  
 Gebyr m.m. kr 400,00 Renter, bank kr 700,00  
 Kontingent NVF kr 1.400,00    
 Årsmøter og årsfest ´ kr 7.500,00    
 Div. utgifter kr 4.000,00    
 Dugnad/materiell kr 3.000,00    

 
Web.side og 
domeneutgifter kr 5.000,00    

 Avsatte midler til huset kr 20.000,00    
      
 Overskudd totalt kr 3.200,00    
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Innkommende forslag  
 
1)  Lovendring: Betegnelsen "formann" og ”nestformann” erstattes med "leder" og 

”nestleder” (Forslag fra Inger Melbye) 
 
Styrets innstilling: Styret foreslår at forslaget godkjennes. 
 

2)  Verving av nye medlemmer: gratis medlemskap første året (Forslag fra Inger Melbye) 
 
Styrets innstilling: Styret foreslår at det i stedet protokollføres at nye medlemmer betaler halv 
kontingent ved innmelding i andre halvår (d.v.s. etter 1. juli).:  
 

3)  Innsamling av hageavfall om våren (Forslag fra Sveinung Heggestøyl)  
 
Styrets innstilling: Det er ikke samlet inn hageavfall siden våren 2004. Det ble gjort et 
styrevedtak i 2005 om ikke å samle inn hageavfall på grunn av at det var vanskeligheter med å 
samle deltagere til oppgaven. Det er heller ikke lenger mulig å benytte biler m/sjåfør fra 
kommunen, slik at man må bruke private biler med hengere.  
Forslaget forkastes og det henvises til Vesars ordning for innsamling av hageavfall gjennom 
den kommunale renovasjonsordningen. 

 
4) Trianglen vis a’vis Simrads innkørsel (Forslag fra Michael Johnsen og Trine Elise Hammer) 

”På området rett over Simrad, grønt området, så har det vist seg å bli "normalt" å kaste 
hageavfall og annen søppel. Dette er foruten skjemmende rent visuelt, også vist seg å bli et 
problem med tanke på rotter. Et annet skade element som trives veldig godt i dette avfallet er 
Iberia sneglen. Vi håper at dere i foreningen kan ta dette punktet opp til diskusjon, og 
forhåpentligvis komme med et forslag til løsning. I flere år har det jo tradisjonelt vært normalt 
for hele Hortens befolkning å kvitte seg med hageavfall på Apenes, nå har vi fått en utmerket 
løsning hvor vi kan tømme avfall på Nykirke. Dette er jo også en ordning som er helt gratis. 
En annen ting hageavfalls tømmingen fører med seg, er problemet med at det plutselig dukker 
opp annen type søppel når folk ser at det allerede ligger avfall der. Derfor har området i dag 
ikke bare hageavfall , men sykler, barnevogner, plastikk o.l  
Så igjen , min og min kones henstilling til dere vil være, kan vi kanskje finne en løsning på 
denne problematikken?” 
 
Styrets innstilling: Foreningen henstiller til naboene i det aktuelle området om å benytte seg 
av hageavfallsordningen på Nykirke eller Vesars ordning for innsamling av hageavfall 
gjennom den kommunale renovasjonsordningen.  
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5) Lekeområde/lekeplass på Apenes (Forslag fra Katharina Walmestad) 

”Som et forslag til sakslisten, ønsker vi oss et avsatt lekeområde/lekeplass på Apenes. Det er 
mange barnefamilier i området og vi tror derfor at et lekeområde for barna ville vært 
kjærkommet. Området rundt pluggen båthavn står tomt og ville eksempelvis vært et egnet sted 
for en lekeplass der gode naboer og barn kan møtes. Har i den senere tid også registret økt 
trafikk i Strandpromonaden både av kjøretøy og gående. Fartsgrensene overholdes sjelden og 
farlig situasjoner oppstår, når myke trafikanter krysser veien ved Simrad. Forslag vil da være å 
sette inn fartsdumper, slik som det er gjort i området rundt Solviken.” 
 
Styrets innstilling: Lekeplasser kan være et potensielt minefelt ut fra sikkerhets- og 
forsikringsmessige hensyn og derved problematisk for en velforening. Man kan risikere å bli 
holdt ansvarlig dersom det skulle oppstå en ulykke og det skulle vise seg at lekeplassen ikke er 
forskriftsmessig oppført eller vedlikeholdt. Se for øvrig den fremlagte orienteringen om 
forskrift og sikkerhet ved lekeplassutstyr. Vi vil samtidig fremholde at et slikt tiltak bør 
innebære en vesentlig grad av dugnadsinnsats og privat initiativ fra eventuelle brukere og 
interessenter av et slikt anlegg og at det eventuelt bør nedsettes et lokalt arbeidsutvalg for å se 
nærmere på saken.  
Når det gjelder fartsdempere i Strandpromenaden, strider dette mot trafikkplanen som ble 
vedtatt på allmannamøte i Apenes Vel i mai 2005, og som vi trodde var i henhold til både 
kommunens og Statens vegvesens føringer. Vi har en sak gående med Horten kommune i 
denne saken, for å prøve å klarlegge kommunens videre planer for denne strekningen. 

 
6) Rekreasjonsområde sør for Simrad (Forslag fra Åse-Ann Nilssen) 

”Kommunen har i det siste begynt å fylle/jevne ut jordet nede ved strandpromenaden. På 
forespørsel svarer kommunen at dette bare er for å kvitte seg med overskuddsmasser, og at de 
ikke kommer til å så i, eller klippe gresset. Før i tiden spilte ungene ball der nede, og det å ha 
et slikt rekreasjonsområde i nærheten må da være det en kaller vel? Om de ikke vil ta seg råd 
til å så i, kan de i alle fall stille en klipper til rådighet så vi kan klippe for dem?? Det er nå 
muligheten er der, før ugresset overtar og Iberia sneglene begynner å yngle.” 
 
Styrets innstilling: Styret følger opp saken. Som tidligere nevnt vil vi igjen fremholde at et slikt 
tiltak bør innebære en vesentlig grad av dugnadsinnsats og privat initiativ fra eventuelle 
brukere og interessenter av et slikt anlegg og at det eventuelt bør nedsettes et lokalt 
arbeidsutvalg for å se nærmere på saken.  
 

7) Indre havn, hva skjer der?  Er det kommet i stand noen dialog med kommunen? (Forslag 
fra Inger Melbye)  
 
Styrets innstilling: Saken har ved flere anledninger vært tema på styremøtene, men uten at vi 
har funnet frem til en konkret plan for hvordan dette kan håndteres. Kommunen har etter 
sigende ingen konkrete planer med området. Styret følger opp saken videre. Igjen, som 
tidligere nevnt, vil vi fremholde at et slikt tiltak bør innebære en vesentlig grad av 
dugnadsinnsats og privat initiativ fra eventuelle brukere og interessenter av et slikt anlegg og 
at det eventuelt bør nedsettes et lokalt arbeidsutvalg for å se nærmere på saken. 
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2007 
Årets valgkomite har bestått av Inger E. Melby, Elisabeth Hareide Skjønhaug  
og Hege Søyland Trudvang. 

 

Hovedstyre 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

Formann Ikke på valg  Jan Heimstad 
Nestformann ← På valg → Ny: Trine Hytten *) 
Sekretær ← På valg → Ny: Grete Stokke *) 
Kasserer Ikke på valg  Kari Bjerkan 
Styremedlem ← På valg → Gjenvalg:  Arne Hessen *) 
Styremedlem ← På valg → Gjenvalg: Jack M. Mc Laughlan *)
Vararepr. Ikke på valg  Tommy Lindholm 
Vararepr. Ikke på valg  Asbjørn Fløtten 

 
Revisorer (velges hvert år) 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
Revisor ← På valg → Gjenvalg: Mona Ringstad 
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 →   

 
*) Vi gjør oppmerksom på at, i følge Apenes Vels lover, konstituerer styret seg selv. 
    Derfor blir det ikke nødvendigvis denne fordelingen av styrevervene. 
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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, 2007. 

 
 

§   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 innen utgangen av mars 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) Kontingent. 

   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. 
 
 
Sist revidert i.h.t årsmøtevedtak 2007. 

 

 
 


