
Referat fra årsmøtet i Apenes Vel 

Tid: fredag 11. mars 2016 kl. 19.00 

Sted: Apenesgården 

8 medlemmer samt 5 styremedlemmer var til stede på årsmøtet. På den etterfølgende årsfesten deltok i 

alt 15 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 via 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 2015

Kassereren leste opp regnskapet.  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 2016 

Kasserer leste opp budsjettet.  Under dette punktet kom det fram en del spørsmål og forslag når det 

gjelder velhuset.  Budsjettet godkjent. 

 9 Innkomne forslag. 

Ingen forslag til saker for årsmøtet 2016. 



 

10 Valg 

Styret 

 De som er på valg: styremedlemmene Inger Melbye og Per Arne Johannesen samt leder Arne Hessen 

(sistnevnte ble valgt for ett år i fjor). 

 

Valgkomiteens innstillingen: 

Leder:  Ruth Thoresen Berle 

Sekretær: Jan Heimstad 

Styremedlem:  Arne Hessen  

 

Revisorer: 

Valgkomiteens innstillingen: 

Mona Ringstad, 

Anne Grete Johnsrud  

 

Vedtak: valg til styret: 

Ruth Thoresen Berle ble valgt til leder for to år - ny  

Sekretær: Jan Heimstad ble valgt til sekretær for to år - ny 

Styremedlem:  Arne  Hessen ble valgt for to år - ny  

 

Vedtak: valg av revisorer:  

Mona Ringstad, gjenvalgt 

Anne Grete Johnsrud, gjenvalgt 

 

Valgkomité velges av årsmøtet: 

Anne Kristin Klubnes valgt som leder 

Anita Hytten Lindholm valgt 

Jan Morten Løe valgt 

 

 

11. Avslutning 

Kari Bjerkan takket avgående leder og styremedlem med blomster.  Valgkomiteens leder ble takket 

med en flaske vin for en utmerket innsats.  

 

Arne Hessen takket for seg etter flere år som leder.  

  

 

Den formelle delen av møtet ble avsluttet kl. 19:40 

 

Etter møtets avslutning ble ordet gitt fritt til uformell samtale. Det ble gjort oppmerksom på at 

årsmøtet ikke er beslutningsdyktig for denne delen.  Saker som ble diskutert:  

 

 Velforeningens framtid: De siste årene har mye arbeid i velforeningen vært knyttet til huset.  

Hvilke andre saker bør velforeningen engasjere seg i? 

 

 Fremtidig bruk av velhuset: Tanker om fremtidig bruk av velhuset ble også luftet. 

 

 

 

              

Inger E. Melbye        Arne Hessen 

         Referent             Møteleder 


