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ÅRSMØTE
FREDAG 24. FEBRUAR

2006
DAGSORDEN :
1. ÅPNING

6.

REGNSKAP & BUDSJETT.

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.

Apenes vel på internett:
Hold deg oppdatert om foreningen på

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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Tilbakeblikk …

Glimt fra årsfesten 2004
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Styrets årsberetning 2005

S

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

Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 123 medlemmer hvorav 12 av disse har hatt tillitsverv i de
forskjellige styrer og komiteer. I løpet av året er det avholdt 7 styremøter, 3 møter i trafikkomiteen samt
en befaring av trafikksituasjonen på nedre Apenes. Dessuten ble det avholdt allmannamøte vedrørende
trafikk den 31.5.2005.
Etter en inspeksjon av det lokale el-tilsynet på Apenes velhus, har foreningen mottatt pålegg om retting
av diverse feil og mangler. Samtidig ble det fremmet krav om innføring av HMS-rutiner på anlegget. Det
ble arrangert et møte mellom Jan Heimstad og Arne Hessen som representanter for foreningen, og
leietakeren Hakkebakkeskogen barnehage. Partene ble enige om en rimelig fordeling av ansvarsområde
mellom leier og utleier. Velet påtok seg å utbedre de manglene som ”hang igjen” etter overtakelsen, mens
barnehaven var enig i å utbedre de feilene som hadde oppstått etter at de overtok driften. Sistnevnte vil
også sørge for at HMS-rutinene bringes i orden.
Velhuset trenger en del ytre vedlikehold, som bl.a. utskifting av takrenner, ny takpapp og parafintank som
må graves opp og destrueres. Styret vil foreta en befaring av huset senere i år, for å vurdere omfanget av
tiltakene som trengs. Det er heldigvis avsatt en del midler fra tidligere, som vi tror bør være tilstrekkelig
for å dekke disse utgiftene.
Styret og Trafikkomiteen, har i året som gikk, brukt mye tid på trafikksituasjonen på Apenes.
Trafikkomiteen hadde, som tidligere nevnt, en befaring på nedre Apenes-området, på vårparten. Det ble
deretter utarbeidet to alternative planer for trafikkbildet på Apenes. Disse ble presentert på allmannamøte
den 31.5.2005. Forslagene var som følger:
Alternativ 1(Envegskjøring):
Trafikkplanen inneholdt en rekke forandringer i forhold til
dagens situasjon, med for eksempel innkjøring forbudt til en
rekke gater. Fjerning av skilt ”306.1: forbudt for motorvogn”
Skilt 526
Envegskjøring
Skilt 302
med underskiltet ”kjøring til eiendommene tillatt” i
Innkjøring
Skilt 306.1
Hasselbakken, Hans Gudesgt. og Kom. Ottosgt. Hensikten med
forbudt
Forbudt for
motorvogn
dette alternativet er å gjøre det vanskelig å bruke området til
kun gjennomkjøring. Planen er å få en rettferdig fordeling av trafikken på Apenes og i den forbindelse må
noen gater få noe mer trafikk for å lette litt på andre gater. Trafikkgruppen har arbeidet ut fra den
oppfattelse at skilt ”302 Innkjøring forbudt” og skilt ”526 Envegskjøring” blir mer respektert enn skilt
”306.1 Forbudt for motorvogn”.
Alternativ 2a (Fysiske stengsler ovenfra):
Stenge ankomst med fysiske stengsler i Billesgt., Påskesgt., Frisaksgt, Riecksgt, Hasselbakken og
Sommerfeldsgt.
Alternativ 2b (Fysiske stengsler nedenfra):
Stenge ankomst med fysiske stengsler i Hasselbakken, Hans Gudesgt., Kom. Ottosgt. og Sølvkroneveien.
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Det ble foretatt avstemming om disse forslagene og alternativ 1 ble vedtatt med overveldende flertall.
Resultatet av avstemningen er oversendt til kommunen som et rådgivende forslag for nye løsninger av
trafikkbildet på Apenes. Kommunen arbeider med saken og vil se på hvordan de skal innlemme dette i
sine fremtidige planer. Styret avventer videre svar fra kommunen. Statens Vegvesen har de en vegplan for
perioden 2006 - 2015. Her blir Horten Kommunes ønsker i stor grad prioritert, og for øyeblikket
prioriterer kommunen riksvei 306 til E18.
Når det gjelder det videre arbeidet i trafikkomiteen har vi mye arbeid foran oss når det gjelder fortau på
Apenes. Her er det mye som må oppgraderes og utbedres. Vi vil også avvente og evnt. purre på svar fra
kommunen å også arbeide kontinuerlig med alternativ 1 trafikkplan.
Flaggstangen på Aubertsplass har blitt pusset opp på dugnad av styremedlemmer og blomsterbedet ble
utbedret til 17. mai 2005.
Når det gjelder badeplasser har styret dessverre ikke funnet tid til dette p.g.a. mye arbeid med
trafikkomiteen. Men vi ser nærmere på dette prosjektet i 2006.
Styret har skaffet til veie benker som vil bli utplassert i løpet av våren, for å forskjønne området og
kanskje kan innby til en liten pause i hverdagen.
Det ble foreslått å ikke foreta oppsamling av hageavfall i år. Dette har vært en oppgave som har blitt
utført i mange år. Det har imidlertid blitt en utfordring i og med det er vanskelig å samle
dugnadsdeltagere til denne oppgaven. Det er også vanskelig og leie lastebil med fører. Innsamling av
hageavfall har de siste årene foregått med private biler og tilhengere. Tilbakemeldinger fra medlemmer
blir vurdert og styret vil ta stilling til om dette innslaget fra velforeningen er gått ut på dato.
Apenes vel internettside er under kontinuerlig oppdatering. Det har derimot vært en del problemer med
tungvint programvare, derfor vurderer styret å bytte programvare. På disse hjemmesidene kan
medlemmene holde seg oppdatert om hva som foregår i foreningen. Vi har også en abonnementsordning
for nyhetsbrev på E-post.
Styret vil takke sine medlemmer for godt engasjement og støtte til foreningens arbeide, og håper at vi i
2006 kan oppnå tilfredsstillende resultater på flere av de sakene vi arbeider med.

For styret
Anita Hytten Lindholm

Jan Heimstad

Sekretær

Formann
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Regnskap 2005

Utgifter :
Kommunale utgifter
Forsikring 2003
Vesar avfall
Vannmåler

kr
kr
kr
kr

Regnskap for huset
Inntekter :
3.251,50
Leieinntekter huset
12.666,00
Komm.utg., og
7.991,88
forsikring
4.941,00

Overskudd huset

kr

23.904,62

Sum :

kr

52.755,00

Hovedregnskap
Inntekter :
250,00
Overskudd huset overført
700,00
Kontingent
150,00
Renter, bank
1.310,00
4.011,75
1.574,00
2.319,50
3.662,50
2.582,50

Utgifter :
Porto og kontorrekvisita
Refusjon
Gebyr m.m.
Kontingent NVF
Årsmøter og årsfest ´03
Div. utgifter
Dugnad
Web.side utgift
Vegkomiteen

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Overskudd totalt

kr 22.812,37

Sum :

kr 39.372,62

Beholdninger pr.31.12.05
Bank
Kasse
Avsatte midler til huset
Sum beholdninger:

kr
kr
kr
kr

Sum :

Sum :

kr
kr
kr

27.500,00
25.255,00

kr

52.755,00

kr 23.904,62
kr 15.300,00
kr
168,00

kr 39.372,62

Beholdninger og utestående
Utestående pr.31.12.05
(ikke regnskapsført i 2003.)

127.008,83
- 924,50
- 100.000,00
26.084,33

Viderefakturering av
kommunale avg.,
avfall og forsikring
kr
Husleie
kr
kr

Apenes, 22.02.2006
Kari Bjerkan

Jan Heimstad

Kasserer

Formann
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23.909,38
2.500,00
26.409,38

Budsjett 2006

Utgifter :
Kommunale utgifter
Forsikring 2005

kr
kr

Overskudd huset

kr

Utgifter :
Porto og kontorrekvisita
Refusjon
Gebyr m.m.
Kontingent NVF
Årsmøter og årsfest ´
Div. utgifter
Dugnad/materiell
Web.side og
domeneutgifter
Avsatte midler til huset
Underskudd totalt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Huset
Inntekter :
13.000,00
Leieinntekter huset
13.000,00
Komm.utg.
Betaling forsikring

32.000,00
11.500,00
12.500,00

30.000,00

Hovedregnskap
Inntekter :
5.000,00
Overskudd huset overført
700,00
Kontingent
200,00
Renter, bank
1.200,00
6.000,00
4.000,00
5.000,00

kr 10.000,00
kr 20.000,00
kr

kr
kr
kr

6.950,00
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kr 30.000,00
kr 15.000,00
kr
150,00

Kontingent
Styret foreslår at den nåværende kontingenten på henholdsvis kr. 75,- for enslige medlemmer og kr. 150,for familiemedlemskap, forblir uendret i år 2005. Samtidig foreslår vi å likestille alderspensjonister med
enslige slik at disse ved oppnådd alderspensjon betaler kun kr. 75,- uavhengig av sivilstand.

Innkommende forslag
Forslag 1)
Lovendring
Styret foreslår å endre § 5 i foreningens lover:
§ 5) Styret
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer og 2 vara-representanter. Styrets sammensetning er :
Formann, nestformann, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer samt 2 vararepresentanter. Alle styrets medlemmer og
vararepresentanter velges for 2 år, men slik at halvparten av dem uttrer hvert annet år.

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

b) Materialforvalter og huskomité er kun påkrevd dersom foreningen disponerer eget velhus. En eventuell materialforvalter
kommer da i tillegg til de ovenfor nevnte styre-medlemmene. 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 uttrer
hvert annet år. Vararepresentantene uttrer samtidig

Dette innebærer bl.a. at dameklubben utgår fra styret. Se for øvrig den opprinelige lovteksten på siste
side.

Forslag 2)

Strandområdet ved indre havn
Uttrede mulighet for bedre utnyttelse av området og etablering av:
• Badebrygge
• Benker
• Lekeapparater
• Beplantning
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2006
Hovedstyre
Tillitsverv

Status

Innstilling

Formann
Nestformann
Sekretær
Kasserer
Repr. fra Damegr.
Vararepr. fra Damegr.
Styremedlem
Styremedlem
Vararepr.
Vararepr.

Ikke på valg
← På valg →
← På valg →
Ikke på valg
Utgår av styret
Utgår av styret
← På valg →
← På valg →
Ikke på valg
Ikke på valg

Navn

Jan Heimstad
Gjenvalg → Terje Akerholt
Gjenvalg → Anita T. H. Lindholm
Kari Bjerkan
Gjenvalg → Arne Hessen
Jack M. Mc Laughlan
Ny →
Tommy Lindholm
Asbjørn Fløtten

Revisorer (velges hvert år)
Tillitsverv

Revisor
Revisor

Status

Innstilling

← På valg →
← På valg →

Navn

Mona Ringstad
Ny →
Gjenvalg → Maria M.J.Maraz

Valgkomite (velges hvert år)
Tillitsverv

Status

Innstilling

Velges
av
årsmøtet

← På valg →
← På valg →
← På valg →
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Navn
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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.

§ 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.

§ 3) Kontingent

c) Kontingenten.

Den årlige kontingent bestemmes på det ordinære årsmøte.

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 uttrer hvert annet år.
I det år som formannen uttrer skal det uttre til sammen 3
av 7 styremedlemmer og samtlige vararepresentanter. Ved
innstilling av drift eller eventuelt oppløsning av
dameklubben går deres representanter ut av styret.

c) 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 uttrer hvert
annet år. Vararepresentantene uttrer samtidig.

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

e) 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.

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.
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