
Referat fra årsmøtet i Apenes Vel 

 

 
Tid: fredag 21. mars 2014 kl. 19.00 

Sted: Apenesgården 
 
11 medlemmer samt 5 styremedlemmer var til stede på årsmøtet. På den etterfølgende årsfesten deltok 
i alt 17 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 leste opp dagsorden, Møtet satt. 

 

 2. Møtets lovlige innkallelse 
Møtet er kunngjort vi e-post og i Gjengangeren 
  

 3. Valg av møtedirigent 
Leder ble foreslått og godkjent av årsmøtet. 
 

 4. Godkjennelse av dagsorden 
 Dagsorden godkjent. 
 

 5. Årsberetning 
 Leder leste opp årsberetningen. Årsberetningen godkjent. 
 

 6. Regnskap 2013 
Kassereren leste opp regnskapet og svarte på spørsmål.  Regnskapet godkjent. 
 

 7. Fastsettelse av kontingent 
Styrets forslag om å opprettholde nåværende takster: kr.100.- for enslige medlemmer og kr. 200.- for 
familiemedlemskap ble vedtatt.  
 

 8 Budsjett 2014 
Kasserer leste opp budsjettet og svarte på spørsmål.  Budsjettet godkjent. 
 

 9 Innkomne forslag. 
 Ingen saker.  

 



10 Valg 
De som er på valg: styremedlemmene Inger Melbye og Per Arne Johannesen.  
Leder leste opp valgkomiteens innstillingen: 
 
Styret 
Styremedlem: Inger Melbye, gjenvalgt 
Styremedlem: Per Arne Johannesen, gjenvalgt 
 
Begge valgt for to år. 
 
Revisorer:  
Mona Ringstad, gjenvalgt 
Anne Grete Johnsrud, ny 
 
Valgkomité  
Tommy Lindholm (leder) 
Torbjørn Hansen 
Karina Jørstad 
 

11. Avslutning 
 Leder takket for frammøte og for all god hjelp fra styret og især fra webansvarlig Jan Heimstad 
 
 

Møtet ble avsluttet kl. 19:25 
 
 

Etter møtets avslutning tok leder igjen ordet og opplyste at det er blitt en tradisjon i foreningen å gi 
ordet fritt etter at det formelle møtet er avsluttet.  Det ble gjort oppmerksom på at årsmøtet ikke er 
beslutningsdyktig for denne delen.  
 
Følgende saker ble diskutert:  

 
Utleien av velhuset 
Leder orienterte: Vi må hele tiden ha en tett oppfølging for å sørge for at de gjør det de har lovet. 
Nåværende kontrakt går ut i 2016.   
 
Innspill: 
Bedre med høy husleie og at velforeningen selv står for oppgradering.  
Viktig at vi nå i den resterende perioden sørger for at de får utført det arbeidet de har påtatt seg.  
Undersøke om tomta kan kjøpes av kommunen. Hvilke reguleringsplaner foreligger?  
 
Trafikkplanen 
Ingen tilbakemelding fra kommunen. Styret ble oppfordret til å sjekke ut hvordan det går med denne 
saken.  
 
Sølvkroneskogen 
Flere trær er hogd ned. Kommunen har ikke ryddet opp etter arbeidet.  De har lovet å gjøre det så snart 
det er tørt i bakken. Styret følger opp saken. 
 
 

              
Inger E. Melbye        Arne Hessen 

         Referent             Møteleder 


