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ÅRSMØTE
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2004
DAGSORDEN :
1. ÅPNING

6.

REGNSKAP

2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE.

7.

FASTSETTELSE AV KONTINGENT.

3. VALG AV MØTEDIRIGENT.

8.

INNKOMMENDE FORSLAG.

4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN.

9.

VALG.

5. ÅRSBERETNING

10. AVSLUTNING.
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www.

ApenesVel.no

Meld deg på vår E-post liste, og motta løpende informasjon om hva som foregår i foreningen
og lokalsamfunnet på Apenes.
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Styrets årsberetning 2003

S

tyret har i år bestått av følgende personer: Formann Jan Heimstad, nestformann Stig Støtvik, sekretær Terje
Akerholt, kasserer Kari Bjerkan, styremedlem Anita Hytten Lindholm og representant fra damegruppa Marit
Sørensen, med vararepresentant Sonja Isaksen. Vararepresentanter til styret har vært Flavio Andersen,
Tommy Lindholm og Asbjørn Fløtten.

Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 114 medlemmer hvorav 15 av disse har hatt tillitsverv i de forskjellige
styrer og komiteer i året som gikk. I løpet av året er det avholdt 3 styremøter.
Takket være den inngåtte leieavtalen av Velhuset mellom foreningen Apenes Vel og Hakkebakkeskogen
barnehage, kan foreningen nå vise til en solid og sunn økonomi.
Styret ser derimot på nedgangen i medlemsmassen med en viss bekymring. Dette skyldes i all hovedsak fraflytting
av eldre medlemmer fra bydelen, og en viss treghet i å verve nye medlemmer. Vår konklusjon er at både styret og
medlemmene i fellesskap bør bli flinkere til å synliggjøre foreningens arbeid, fordeler og fortreffelighet. Man bør
rett og slett bli bedre til å ”selge inn” budskapet om Apenes Vel til naboer og nyinnflyttere.
Når det gjelder trafikksituasjonen på Apenes, har vår årelange kamp for 30 km/t fartsgrense endelig gitt uttelling.
Hele Apenes området ble i fjor høst regulert til 30 km/t. sone, og vi har fått fysiske fartsdempere i mange gater.
Gjennomslaget kom litt som lyn fra klar himmel da styret hadde fått informasjon fra kommunen om at ingen ting
ville bli igangsatt før tidligst 2004. Mange har også reagert på en noe tilfeldig og lite gjennomtenkt plassering av
fartsdumpene, men etter det vi kan se i forhold til kommunens planutkast, er ennå ikke alle ferdigstilt. Et skår i
gleden var også at vi ikke fikk gjennomslag for våre krav om å stenge området for gjennomgangstrafikk. Dette er et
problem som i enkelte gater fremdeles er økende, noe som bl.a. beboerne i Sølvkroneveien og ”smetten” mellom
Aubertsgate og Nedre Keisemark, til daglig merker på kroppen. Det rapporteres her om høye hastigheter og
ignorering av enveiskjørings- og innkjøring forbudt skilter. Det meldes også om mye grise-kjøring i Gamleveien,
på tross av – eller kanskje på grunn av - det nyanlagte ”autostrada”-fortauet. Styret og foreningen står fremdeles
ovenfor den vanskelige oppgaven om å finne en mer rettferdig fordeling av intern- og gjennomgangstrafikken på
Apenes. Dette for å lette noe på trafikkbelastningen i gatene Riecksgate, Geddesgate, Aubertsgate og
Sølvkroneveien, som i dag fremstår som en tungt belastet gjennomgangsåre for det sentrale Apenes området.
Oppgradering av fortauer i Riecksgate og Kiellandsgate er også ting som står på kommunens planer. Dette ser vi i
utgangspunktet positivt på, men er samtidig veldig redd for at vi skal få en gjentagelse av det som ble gjennomført i
Gamleveien. Denne type fortau strider mot verneplanen om bevaring av strøkets estetiske særpreg og det spesielle
havebymiljøet på Apenes.
Apenes Vels internettsider har vært en stor suksess. Her kan nye og gamle medlemmer holde seg oppdatert om hva
som skjer i foreningen og lokalmiljøet. Mange besøker sidene våre jevnlig, og stadig flere melder seg på som
mottakere av det e-postbaserte nyhetsbrevet som sendes ut hver gang det er noe viktig å rapportere. Dette er en
effektiv, rask og rimelig måte å kommunisere på, og vi får raske tilbakemeldinger fra medlemmene. Mottakere av
nyhetsbrevet vil på denne måten få en mye bedre anledning til å ta del i, og medvirke til foreningens beslutninger.
Vi oppfordrer derfor at enda flere tar imot dette tilbudet.
Foreningen kan se tilbake på et vellykket år der mange krav, drømmer og forventninger - som vi har arbeidet for i
en årrekke - har blitt virkelighet. Samtidig står vi ovenfor mange gjenstående utfordringer, som vi bare kan få
gjennomslag for ved et aktivt engasjement fra den brede medlemsmasse og beboerne i området.
Følgende medlemmer har gått bort siden forrige årsmøte : John Løken.

For styret
Terje Akerholt
Sekretær
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REGNSKAP 2003
Regnskap for huset
Inntekter :
11.356,00
Leieinntekter huset
kr
10.640,00
Komm.utg. 02 + ½ 03
kr
Betaling forsikring 2002 kr

Utgifter :
Kommunale utgifter
Forsikring 2002

kr
kr

Overskudd huset

kr

30.499,00

Sum :

kr

52.495,00

Sum :

kr

Hovedregnskap
Inntekter :
99,00
Overskudd huset overført
700,00
Kontingent
111,50
Renter, bank
1.215,00
Salg av akvarelltrykk
403,00
5.472,33
208,00
1.050,00
4.000,00
3.292,20

Utgifter :
Porto og kontorrekvisita
Refusjon
Gebyr m.m.
Kontingent NVF
Blomster og gaver
Årsmøter og årsfest ´03
Div. utgifter
Dugnad
Støtte til Damegruppa
Internett

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Overskudd totalt

kr 30.176,97

Sum :

kr 46.728,00

Sum :

25.000,00
17.981,00
9.514,00

52.495,00

kr 30.499,00
kr 15.750,00
kr
279,00
kr
200,00

kr 46.728,00

Beholdninger og utestående
Beholdninger pr.31.12.03

Bank
Kasse
Sum beholdninger:

kr
kr
kr

78.119,15
-160,00
77.959,15

Utestående pr. 31.12.03 (ikke regnskapsført i 02)
Viderefakturering av
komm. eiendomsavg.
og forsikring
kr 16.318,00
Sum utestående:

Apenes,22.02.2004
Kari Bjerkan

Jan Heimstad

Kasserer

Formann
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kr

16.318,00

Kontingent
Styret foreslår at den nåværende kontingenten på henholdsvis kr. 75,- for enslige medlemmer og kr. 150,for familiemedlemskap forblir uendret i år 2004.

Innkommende forslag
Det er i år ingen innkommene forslag.

- side 5 -

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2003
Hovedstyre
Tillitsverv

Status

Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
Repr. fra Damegr.
Vararepr. fra Damegr.
Styremedlem
Vararepr.
Vararepr.
Vararepr. ekstra d.p.

Ikke på valg
*** På valg ***
*** På valg ***
Ikke på valg
Velges av Damegr.
Velges av Damegr.
*** På valg ***
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

1)
2)

Innstilling

”Gjenvalg”
”Gjenvalg”(*1)

Ny (*2)

Navn

Jan Heimstad
Terje Akerholt
Anita T. H. Lindholm
Kari Bjerkan
Marit Sørensen
Sonja Isaksen
Arne Hessen
Flavio Andersen
Tommy Lindholm
Asbjørn Fløtten

Anita T.H.Lindholm som satt som styremedlem i fjor, går inn som sekretær for 1 år
Arne Hessen går inn som styremedlem for 2 år

Barne- & Ungdomsgruppa
Tillitsverv

Status

Innstilling

Navn

Foreløpig
nedlagt !

Revisorer (velges hvert år)
Tillitsverv

Revisor
Revisor

Status

Innstilling

*** På valg***
*** På valg***

Gjenvalg
Gjenvalg

Navn

Knud Buhl
Maria M. J. Maraz

Valgkomité (velges hvert år)
Tillitsverv

Status

Innstilling

Velges
av
årsmøtet

*** På valg***
*** På valg***
*** På valg***
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Navn

Velges direkte
av årsmøtet !

LOVER FOR FORENINGEN APENES VEL
VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2. MARS 1919. REVIDERT 1949, 1955, 1961, 1982, 1986, 1987, 1988, 1998, 2002.

§ 1) Formål
Foreningens formål er å vareta og søke fremme Apenesbeboernes 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.

§ 7) Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes i januar eller februar 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) Kontingenten.
d) Valg av styrer i henhold til § 2, 5 og 6 og etter
følgende retningslinjer :

§ 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.

1) Årsmøtet velger særskilt: formann, kasserer og

§ 5) Styret

2) Husstyret konstituerer seg selv med valg av

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer og 3 vararepresentanter, hvorav 6 styremedlemmer og 2 vararepresentanter velges av årsmøtet og 1 styremedlem og 1
vararepresentant oppnevnes av dameklubben.
Styrets sammensetning er :
Formann, nestformann, sekretær, kasserer, materialforvalter og 2 styremedlemmer samt 3 vararepresentanter.
Alle styrets medlemmer og vararepresentanter velges for 2
år men dog slik at 4 og 3 medlemmer utrer hvert annet år. I
det år som formannen utrer skal det utre til sammen 3 av 7
styremedlemmer og samtlige vararepresentanter. Ved
innstilling av drift eller eventuelt oppløsning av
dameklubben går deres representanter ut av styret.

a) Den valgte materialforvalter er ansvarlig ovenfor
styret for drift og utleie av huset og skal sammen
med en valgt huskomité sørge for nødvendig tilsyn
og vedlikehold. Huskomiteen består av 5 medlemmer
og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet
for 2 år og slik at 3 og 2 medlemmer utrer hvert
annet år. Vararepresentantene utrer samtidig.

b) Barne og ungdomsarbeidet ivaretas av en komité på
4 medlemmer som velges for 2 år, dog slik at 2 og 2
medlemmer utrer hvert annet år.

c) Materialforvalter og huskomité er kun påkrevet
dersom foreningen disponerer eget velhus.

§ 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.
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materialforvalter. Det øvrige styret konstituerer
seg selv.
kontaktmann for materialforvalter.

3) 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
formannen 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.

