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ÅRSMØTE 2014 
FREDAG 21. MARS 2014 – KL. 19:00 

Apenesgården, Falkenstensveien 29 
 
 

1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 
2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett 
3. Valg av møtedirigent. 9. Innkomne forslag. 
4. Godkjennelse av dagsorden. 10. Valg. 
5. Årsberetning 11. Avslutning. 
6. Regnskap   
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Styrets årsberetning 2013 
 

tyret har bestått av følgende personer: Arne Hessen, leder og ansvarlig for Velhuset, 
Kari Bjerkan, kasserer samt fire styremedlemmene Inger Melbye, Per Arne 
Johannesen, Ann Christin Klubnes og Håkon Jørstad. 
 

Årsmøtet 2011 vedtok å engasjere Jan Heimstad som webansvarlig i tillegg til de seks 
styremedlemmene. 
 
Foreningen talte pr. 31. desember i fjor, 93 medlemmer. 
Dette er en økning på 3 medlemmer fra forgående år som var 90 medlemmer. 
 
I løpet av inneværende periode har det vært avholdt tre styremøter. 
 
Styrets arbeid: 
 
Dette har vært et rolig år for styret.  
 
Velforeningen har startet opp med deltagelse i Horten Velsamarbeid. 
Horten Velsamarbeid tar sikte på å være et bindeledd mellom kommunen og alle 
velforeningene. Horten Velsamarbeid skal: 

• bistå den enkelte velforening med råd og veiledning i den utstrekning 
velforeningene selv ønsker og Velsamarbeidet finner det naturlig.  

• søke å ivareta medlemsforeningenes interesser overfor kommunale og andre 
offentlige organer. 

• søke å fremme velforeningenes formål og virke i kommunen. 
 
17. mai hadde vi en markering på Auberts plass med is og kaffe. 
 
Den tradisjonelle grillfesten ble avholdt med god respons første lørdag i juni. 
 
Ny informasjonsbrosjyre ble distribuert til samtlige husstander i området. Denne resulterte i 
en del nyinnmeldinger.   
 
I februar ble det arrangert et vellykket skirenn for barna på Apenes og omkringliggende 
område. Dette fant sted på sletta ved Solviken båthavn.   
 
Avslutningsvis vil styret benytte anledningen til å takke våre medlemmer som møter opp 
og støtter vår forening. 
 
 

Apenes 19. mars 2014 
 

For styret  
 

 
Arne Hessen 

Leder 
 

S 
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Regnskap 2013 
 

Regnskap for huset  
 

 Utgifter :    Inntekter :   
      
 Forsikring kr 17.508  Leieinntekter huset kr 44.000
 Rørlegger kr 3.028    
      
 Overskudd huset kr 23.464    
      
 Sum : kr 44.000  Sum : kr 44.000

 
Hovedregnskap 

 
 Utgifter :   Inntekter :   
       
 Refusjon kr 700  Overskudd huset overført kr 23.464  
 Gebyr m.m. kr 297  Kontingent kr 16.050  
 Grillfest kr 3.507  Renter, bank kr 271  
 Årsmøte og årsfest ´13 kr 9.573     
 Div. utgifter kr 2.043     
 Web side og domene kr 1.794     
 Tour de Apenes kr   2.018     
       
 Overskudd kr 19.853     
       
 Sum : kr 39.785  Sum : kr 39.785  

 
Beholdninger 

 
 Beholdninger pr. 31.12.13  
     
 Bank kr 255.175  
 Kasse kr 249  
 Avsatte midler huset kr -123.867  
     
 Sum beholdninger: kr 131.557  

 
Apenes,10.03.2014 

 
Kari Bjerkan 

 
 
 

Kasserer 
 

Regnskapet er revidert av revisorene 17.03.2014 og funnet i orden. 
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Kontingent  
 
Styret foreslår at den nåværende kontingenten på henholdsvis kr. 75,- for enslige  
medlemmer og kr. 150,- for familiemedlemskap, økes til henholdsvis kr. 100,- for enslige  
medlemmer og kr. 200,- for familiemedlemskap. 

 
 
 

Budsjett 2014 
 

Hovedregnskap 
 Utgifter :  Inntekter :   
      
 Porto og kontorrekvisita kr 350,00 Leieinntekter kr 48.000,00  
 Refusjon kr 700,00 Kontingent kr 17.000,00  
 Gebyr m.m. kr 300,00 Renter, bank kr 300,00  
 Årsmøter og årsfest ´ kr 10.000,00 Forsikring  kr 17.508,00  
 Div. utgifter kr 2.500,00 Husleie for des.2013 kr 4000,00  
 Tour de Apenes kr 2.000,00    
 Web side og domene kr 2.000,00    
 Avsatte midler til huset kr 20.000,00    
 Grillfest kr 4.500,00    
 Reg. Brønnøysund Kr 2.500,00    
      
 Overskudd totalt kr 41.958,00    
        
        
 Sum  kr 86.808,00 Sum kr 86.808,00  

 
 
 
 
 

Innkomne forslag 
 
Det er ingen innkomne forslag til årsmøte 2014.  
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2014 
 
Årets valgkomité har bestått av Karina Jørstad, Jack McLaughlan og Torbjørn Hansen. 

 
 

Hovedstyre (velges hvert annet år for 2 år av gangen) 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
    
Leder *) Ikke på valg  Arne Hessen 
Kasserer *) Ikke på valg  Kari Bjerkan 
Styremedlem ← På valg → Gjenvalg Per Arne Johannesen 
Styremedlem ← På valg → Gjenvalg Inger Melbye 
Styremedlem Ikke på valg  Ann Christin Klubnes 
Styremedlem Ikke på valg  Håkon Jørstad 
    

 
 

Revisorer (velges hvert år for 1 år av gangen) 
Tillitsverv Status Innstilling Navn 

    
Revisor *) ← På valg → Gjenvalg Mona Ringstad 
Revisor *) ← På valg → Ny Anne Grete Johnsrud 
    

 
Valgkomite (velges hvert år for 1 år av gangen) 

Tillitsverv Status Innstilling Navn 
    

Velges ← På valg →   
av ← På valg →   

årsmøtet *) ← På valg →   
    

 
 

*) I følge Apenes Vels lover er det kun leder og kasserer som velges av årsmøtet. 
Øvrige arbeidsoppgaver fordeles mellom styremedlemmene etter beste skjønn. 
Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem utrer 
hvert annet år. 
Revisorer velges for 1 år. 
Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer, som velges av årsmøtet for 1 år. 



 

-  side 5  - 
 

 
 
Notater: 

 



 

-  side 6  - 
 

 
 

Lover for foreningen Apenes Vel 
 

STIFTET 10. JUNI 1918. VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2. MARS 1919.  
REVIDERT 1949, 1955, 1961, 1966, 1982, 1986, 1987, 1988, 1998, 2002, 2006, 2007, 2008, 2011 

 
 
 

§   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 6 medlemmer. 
Styrets leder og kasserer velges av årsmøte. Øvrige 
arbeidsoppgaver fordeles mellom styremedlemmene 
etter beste skjønn. Alle styrets medlemmer velges 
for 2 år, men slik at halvparten av dem utrer 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. 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 styre i henhold til § 2, 5 og 6. 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 styrets leder 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 2011. 
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Apenes Vel’s første «Love», vedtatt i generalforsamlig den 2. mars 1919 

 
 

Hvem kan bli medlem i Apenes Vel? 
 

 
 
 
Som kjent lyder § 2 i Apenes Vels 
lover som følger:  
"Som medlemmer kan opptas 
beboere på Apenes og tidligere 
medlemmer og deres barn, som 
har flyttet til annet sted i byen."  
 
Men hvor langt strekker Apenes-
området seg egentlig? 
 
Den røde ”sirkelen” viser Apenes 
Vels kjerneområde. 

  




