Referat fra årsmøtet 2018 i Apenes Vel
Fredag 16. mars 2018 ble det avholdt årsmøte i Apenes Vel. Møtet fant sted på Apenesgården, i
Falkenstensveien 29, og til sammen 15 medlemmer hadde funnet veien.
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Åpning
Møtets lovlige innkallelse
Valg av møtedirigent
Godkjennelse av dagsorden
Årsberetning
Regnskap
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Innkomne forslag
Valg
Avslutning

1. Åpning
Leder Ruth Berle hadde meldt forfall til årsmøte, og ønsket derfor at påtroppende leder (på valg),
Arne Hessen, skulle åpne møtet.
Arne ønsket velkommen til det årsmøtet som var Apenes Vels ordinære årsmøte nr. 100.
Møtet ble satt kl. 19:00.
2. Møtets lovlige innkallelse
Det ble opplyst at møtet var kunngjort i Gjengangeren 21.02.2018, via e-post den 01.03.2018, samt
på foreningens hjemmeside og på Facebook. Møteleder spurte om det var innvendinger mot møtets
lovlige innkallelse, og innkallelsen ble enstemmig vedtatt.
3. Valg av møtedirigent
Arne Hessen ble foreslått og godkjent av årsmøtet.
4. Godkjennelse av dagsorden
Møtedirigent leste dagsorden, og denne ble godkjent.
5. Årsberetning
Sekretær leste styrets- og foreningens årsberetning for 2017, og denne ble godkjent av årsmøtet
uten innvendinger.
6. Regnskap
Kasserer leste opp regnskapet for 2017. Det ble også opplyst at regnskapet var gjennomgått av
foreningen to revisorer, som hadde godkjent det uten kommentarer.
Møtedirigent spurte om revisorene eller noen av medlemmene hadde innvendinger, spørsmål eller
kommentarer til regnskapet.
På spørsmål fra salen vedrørende hva som ligger i posten «refusjon», forklarte kasserer at
refusjonsbegrepet var det samme som godtgjørelse, og ment som en kompensasjon til dekning av
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uspesifiserte utgifter til hhv leder, sekretær og kasserer - for faktiske utgifter de har hatt i løpet av
styreperioden. Det ble også lagt til at dette begrepet har vært brukt i foreningen i «alle tider», og at
beløpet har vært mer eller mindre uforandret siden før hun selv overtok som kasserer, på
begynnelsen av 90 tallet.
7. Fastsettelse av kontingent
Styrets forslag om å opprettholde den nåværende årskontingenten, på hhv. kr.100.- for enslige
medlemmer og kr. 200.- for familiemedlemskap, ble vedtatt. Møtedirigent la også til at tanken var å
holde kontingenten litt lav, for å gjøre det lettere å for å verve nye medlemmer.
8

Budsjett 2016
Kasserer leste opp budsjettet for 2018. I årets budsjett har vi igjen avsatt kr. 20.000,- som øremerkes
huset.
Det var ingen ytterligere kommentarer til budsjettet, som ble enstemmig vedtatt.

9

Innkomne forslag.
Det har kommet inn følgende forslag til årsmøte 2018:
Forslag fra Katharina Nygaard vedr søknad til opparbeidelse av arealet mellom Nedre Keisemark og
Simradbygget på vegne av Apenes Vel:
«Søknad til opparbeidelse av arealet mellom
Nedre Keisemark og Simrad bygget kan på vegne
av Apnes Vel sendes til kommunen.
Området eies av kommunen, men har ligget i
brakk i mange år. Søppel, skrot og hageavfall
dumpes ofte på området og er til sjenanse.
Dersom område planeres og beplantes vil dette gi
Apnes i sin helhet et pent og ryddig inntrykk.
Kanskje plassere en benk på egnet sted som kan
benyttes av turgåere.»
Styret innstiller på å støtte forslaget og sende
søknad til kommunen på vegne av naboene i
området.
Fra Inger Melbye ble det henstilt om å rette opp ordelingsfeilen «Simrad bygget», da det korrekte
ordet skulle være «Simradbygget» i ett ord. Sekretær redegjorde for at dette var kopiert direkte fra
innsenders tekst, og det var enighet om at alle trykkfeil skulle rettes opp før forslaget sendes til
kommunen.
Sekretær opplyste videre at dette området inngår i trafikkplanen og krever ny reguleringsplan med
prosjektstart i 2018, med utførelse i 2021. Det er derfor mulig at kommunen ønsker å se på hele
dette området over ett.
På den andre siden var det enighet om at det ikke kunne skade å sende inn forslaget.
Helle Høihilder la til at det var veldig fint at Katharina hadde tenkt på det. Hun la til at dette området
fremstod som et lite hyggelig og skjemmende villnis, og at området ville bli adskillig penere både for
Simrad og alle som bor i området.
Innstilligen ble derved enstemmig vedtatt
Referat fra årsmøtet 2018 i Apenes Vel

- side 2 av 4

10
Valg
Årets valgkomite ble ledet av Ann Christin Klubnes med komitemedlemmene Anita Th. Hytten
Lindholm og Lene Kristin Hast.
I følge Apenes Vels lover skal foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. Styrets leder, kasserer og
sekretær 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.
Revisorer velges for 1 år av årsmøtet.
Valgkomiteens leder leste deretter opp innstillingen:
Valgkomiteens innstilling:
Hovedstyret:
Leder:
Arne Hessen (ny)
Sekretær:
Jan Heimstad (gjenvalg)
Styremedlem: Bent Karleng (ny)
Revisorer:
Revisor:
Mona Ringstad (gjenvalg)
Revisor:
Anne Grete Johnsrud (gjenvalg)
Valgkomiteens leder gjennomgikk innstillingen, og det ble stemt over forslagene - en etter en.
Alle de innstilte tillitspersonene ble enstemmig valgt.
Deretter var det nye medlemmer av valgkomiteen som stod for tur.
Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 1 år.
Det er ikke kutyme at den avtroppende valgkomiteen innstiller nye medlemmer til neste års
valgkomite. Det ble derfor overlatt til årsmøtet å finne medlemmer som var villige til å påta seg
oppgaven for neste år. Følgende personer meldte seg:
Valgkomiteen for 2018:
Komiteleder:
Ann Christin Klubnes (gjenvalg)
Komitemedlem:
Lene Hast (gjenvalg)
Komitemedlem:
Helle Høihilder (ny)
Alle de foreslåtte ble enstemmig valgt.
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Konklusjon:
Nye tillitspersoner for 2018/2019 (fra årsmøtet 2018 til og med årsmøtet 2019) er derfor følgende:
Hovedstyret:
Leder:
Arne Hessen
Kasserer:
Kari Bjerkan
Sekretær:
Jan Heimstad
Styremedlem:
Åse Maria Nedreberg
Styremedlem:
Stig Høihilder
Styremedlem:
Bent Karleng
Revisorer:
Revisor:
Revisor:
Valgkomiteen:
Komiteleder:
Komitemedlem:
Komitemedlem:

Mona Ringstad
Anne Grete Johnsrud
Ann Christin Klubnes
Lene Hast
Helle Høihilder

11. Avslutning
Nyvalgt leder avsluttet med å takke avtroppende leder, Ruth Berle, og overrakte blomster for

glimrende utført arbeid.

Ann Christin Klubnes ble også takket og overrakt en flaske vin for sin innsats med 17.mai
arrangementet på Auberts Plass.
Leder avsluttet med å heve den offisielle delen av årsmøtet.
Han tilføyde deretter at siden vi ikke har noen egen post for å ta opp eventuelt på årsmøtene, har det
blitt en tradisjon at vi slipper ordet fritt for dem som har noe på hjertet - før vi går over til årsfest og
bespisning.
Leder takket for fremmøtet og hevet møtet.
«Ordet fritt»:
Blant tingene som ble diskutert på den uoffisielle delen, ble det tatt opp forslag om å arrangere en
rusken-aksjon i Sølvkroneskogen for barna ifm årets husdugnad. Her kunne det være en ide’ at en
eller to voksene hadde hatt ansvar for dette.
Det ble også henstilt om å delta på kommunens årlige ryddeaksjon langs Indre Havn.
Apenes 16. mars 2018

--------------------------------------------Jan Heimstad
Referent og sekretær

--------------------------------------------Arne Hessen
Leder
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