
 Årsmøte fredag 8. mars 2013 

Apenesgården 
 

 

 

14 medlemmer samt 5 styremedlemmer var til stede på årsmøtet. På den etterfølgende 

årsfesten deltok i alt 16 personer. 

 

Dagsorden: 

 

1. Åpning 

2. Møtets lovlige innkallelse 

3. Valg av møtedirigent 

4. Godkjennelse av dagsorden 

5. Årsberetning 

6. Regnskap 

7. Fastsettelse av kontingent 

8. Budsjett 

9. Innkomne forslag 

10. Valg  

11. Avslutning 

 

 

 1. Åpning 

Leder Arne Hessen ønsket velkommen og minnet om foreningens 95 års-jubileum i år.  Møtet 

satt. 

 

 2. Møtets lovlige innkallelse 

Møtet ble kunngjort i Gjengangeren 20. februar i år.  Møtet har også vært kunngjort på 

foreningens hjemmeside. 

 

  

 3. Valg av møtedirigent 

Leder ble foreslått og godkjent av årsmøtet. 

 

 4. Godkjennelse av dagsorden 

Leder leste opp dagsorden.  Dagsorden godkjent av årsmøtet. 

 

 5. Årsberetning 

 Leder leste opp årsberetningen. Årsberetningen godkjent. 

 

 6. Regnskap 

Kassereren leste opp regnskapet og svarte på spørsmål.  Regnskapet godkjent. 

 

 7. Fastsettelse av kontingent 

Styrets forslag om å øke kontingenten til henholdsvis kr.100.- for enslige medlemmer og 

kr.200.- for familiemedlemskap ble vedtatt.  (18 stemmer for, en blank) 

 



 8 Budsjett 

Kasserer lest opp budsjettet for 2013.  Det ble etterlyst høyere rente på sparte midler. Dersom 

dette vil  betinge en registrering i Brønnøysundregisteret, må vi vurdere ulempene. Styret 

sjekker. Budsjettet godkjent. 

 

 9 Innkomne forslag. 

 Ingen saker.  

 

10 Valg 

De som er på valg er leder, kasserer og to styremedlemmer:  

På vegne av valkommiteen leste Håkon Jørstad innstillingen: 

 

Styret 

Leder:  Arne Hessen – gjenvalgt 

Kasserer:  Kari Bjerkan – gjenvalgt 

Styremedlem: Ann Christin Klubnes – gjenvalgt 

Styremedlem:  Håkon Jørstad – ny 

 

Alle valgt for to år. 

 

Revisorer:  

Mona Ringstad og Maria M.J.Maraz ble gjenvalgt 

 

Valgkomité  

Torbjørn Hansen og Jack McLauglan – begge gjenvalg 

Karina Jørstad – ny og ansvarlig leder 

 

11. Avslutning 
 Leder takket for frammøte og for all støtte og bidrag fra medlemmene. 

 

 

Eventuelt: 

Etter formell avslutning ble det under orientert om:: 

 

Trafikksituasjonen på Apenes 

Leder orienterte om møter med kommunen ang. ny skiltplan for vårt område. Styret noterte seg 

følgende innspill fra de fremmøtte: 

 

Hva med tungtrafikk? Mange tunge lastebiler manøvrerer seg i området. 

vi bør ha flere ”innkjøring forbudt for lastebiler” 

Enveiskjøring fra Aubertsgt. og ned Sølvkroneveien ? 

Ekstra skilting om ”innkjøring forbudt” i krysset Aubertsgt. / Sølvkroneveien 

Stenge Paaskesgt og Frisaksgt. 

Hans Gudesgt. enveiskjørt oppover  

Komm. Ottosgt. enveiskjørt nedover 

 

Hva med oppdatering av GPS?  Er den i tråd med skiltingen? 

 

Utleien av velhuset 



Leder orienterte:  Driverne har ikke fulgt opp avtalt vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid på 

grunn av manglende overskudd. 

 

Innspill: 

Er de ikke villige til å investere etter avtalen, må vi si dem opp. 

Forslag om å bruke advokat på saken.  

Bør undersøkes om driverne tar ut utbytte. 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å gå videre med saken 

 

 

 

 

 

Den formelle delen av møtet hevet ca. 19:40 

 

 

 

 

               

Inger E. Melbye        Arne Hessen 

         Referent             Møteleder 


