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DAGSORDEN :
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Styrets årsberetning 2006

S

tyret har i år bestått av følgende personer: Formann Jan Heimstad, nestformann Terje Akerholt,
sekretær Anita Hytten Lindholm, kasserer Kari Bjerkan, styremedlemmer Arne Hessen og Jack
Mc. Laughlan. Vararepresentanter i styret har vært Tommy Lindholm og Asbjørn Fløtten.

Foreningen Apenes Vel talte ved årsskiftet 112 medlemmer hvorav 13 av disse har hatt tillitsverv. I løpet
av året er det avholdt 7 styremøter.
Velhuset vil bli inspisert til våren i forbindelse med planlagt dugnad. Dugnaden vil omfatte skifting av
takrenner og reparasjoner av lufteventiler. Etter anmodning fra Horten kommune vil parafintank vil bli
gravd opp og destruert. Denne jobben blir satt bort til kvalifisert firma. Når det gjelder utvendig panel vil
dette bli vurdert til våren.
Eier av Hakkebakkeskogen barnehage har kontaktet Velforeningen med spørsmål vedrørende
fremtidsplaner for huset. Hvilke visjoner har velforeningen for dette? Utleiekontrakten utløper i år 2011,
og velforeningen har ikke på det nåværende tidspunkt noen planer over hva som skjer etter dette. Iflg.
Leiekontrakten kan partene etter 5 år på fritt grunnlag forhandle om salg av eiendommen. Styret foreslår
at vi venter et år eller to før vi tar dette opp til vurdering på årsmøtet.
Blomsterbed på Aubertsplass og ved fontenen i Hans Gudesgt. ble oppgradert på dugnad. Det ble plantet
roser. Videre er det satt ut fire benker i Apensområdet, en ved fontenen i Hans Gudesgt. og en ved
Aubertsplass, samt to benker ved fotballbanen i Sølvkrona.
Velforening har vært så heldig at en person har meldt seg frivillig til å heise flagget på Aubertsplass i alle
årets offentlige flaggdager. All honnør til Per Arne Johansen for denne innsatsen.
Styret har gjort undersøkelser når det gjelder Kabel TV og digitalt nett på Apenes.
Det er pr. dags dato ikke oppgradert til digitalt nett. I fremtiden vil kabelnettet bli oppgradet til digitalt
nett og bredbånd via kabler i bakken. Denne satsingen er planlagt innen utgangen av 2008. Ønsker man
imidlertid å se TV digitalt må man benytte seg av satellitt TV. Styret vil arbeide videre med denne saken
for å øve påtrykk ovenfor Canal Digital.
Velet har mottatt brev fra kommunen ang. fremdrift i trafikkplan for Apenes.
Politiet signaliserer at det ikke prioriteres politikontroller på Apenes fordi de mener fartsdumper i 30 km
sone vil regulere hastigheten.
Det vil ikke bli anlagt fortau i Major Wetlesensgate da det anbefales å bruke gangvei langs sjøen.
Fortau på Apenes blir ikke rehabilitert før ledningsanlegg er omlagt. Mulig enveiskjøring i Gamleveien
vurderes.
Tiltak på Apenes sees i en større sammenheng med trafikksikkerhetsplaner for tiden 2008 – 2011. Her
inngår også arealplaner om ”Nordover veien” fra Falkenstensveien til Simrad så å forstå forlengelse av
Strandpromenaden for å avlaste trafikk i Horten sentrum.
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Tommy Lindholm har ved flere anledninger kontaktet vegvesenet ang. buss leskur. Han har ikke fått noe
klart svar, men det virker ikke som det i nærmeste fremtid er budsjettert eller lagt noe planer for
oppføring av leskur ved bussholdeplass Gamleveien og Falkenstensveien.
Jan Heimstad, Kari Bjerkan og Tommy Lindholm var på nabomøte med bedriften Simrad som
representanter for styret i Apenes Vel.
Møtet gjaldt utbygging av Simrads bygningsmasse mot sjøsiden. Disse skaper ingen problemer for
Apenes Vels medlemmer er konklusjonen fra de frammøtte representantene.
Medlemsmassen ser ut til å ha minsket og styret ser det som en oppgave å minne alle på at vi har en jobb
å gjøre i fellesskap for å verve nye medlemmer.
Apenes Vels internettside er for tiden under omlegging. Vi regner med at sidene er oppe igjen om få uker.
Styret vil takke medlemmene for godt engasjement og støtte til foreningens arbeide, og håper at vi i 2007
kan oppnå tilfredsstillende resultater på flere av de sakene vi arbeider med.

Apenes, 20.02.2007
For styret

Anita Hytten Lindholm

Jan Heimstad

Sekretær

Formann
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Regnskap 2006
Regnskap for huset
Inntekter :
35.957,50
Leieinntekter huset
13.644,00
Komm.utg., og
4093,99
forsikring

Utgifter :
Kommunale utgifter
Forsikring 2006
Vesar avfall

kr
kr
kr

Overskudd huset

kr

6.348,89

Sum :

kr

60.044,38

Utgifter :
Porto og kontorrekvisita
Refusjon
Gebyr m.m.
Kontingent NVF
Årsmøter og årsfest ´06
Div. utgifter
Dugnad
Web.side utgift
Tilskudd til damegruppa
Utgifter til krakker

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum :

Hovedregnskap
Inntekter :
1.438,00
Overskudd huset overført
700,00
Kontingent
132,00
Renter, bank
1.310,00
5.537,50
2.023,50
2.012,50
3.153,13
4.000,00
732,00

kr 21.038,63

Beholdninger pr.31.12.06
Bank
Kasse
Avsatte midler til huset
Sum beholdninger:

kr
kr
kr
kr

Sum :

kr
kr
kr

36.135,00
23.909,38

kr

60.044,38

kr 6.348,89
kr 13.445,00
kr
257,91

Underskudd

kr

986,83

Sum :

kr 21.038,63

Beholdninger og utestående
Utestående pr.31.12.06
(ikke regnskapsført i 2006.)

124.908,00
189,50
-120.000,00
5.097,50

Viderefakturering av
kommunale avg.,
avfall og forsikring
kr

53.645,49

kr

53.645,49

Apenes,14.02.2007
Kari Bjerkan

Jan Heimstad

Kasserer

Formann
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Kontingent
Styret foreslår at den nåværende kontingenten på henholdsvis kr. 75,- for enslige medlemmer og kr. 150,for familiemedlemskap, forblir uendret i år 2007.

Budsjett 2007
Utgifter :
Kommunale utgifter
Forsikring 2007

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 :
20.000,00
Leieinntekter huset
14.000,00
Komm.utg.
Betaling forsikring

32.500,00
20.000,00
14.000,00

32.500,00

Hovedregnskap
Inntekter :
3.000,00
Overskudd huset overført
700,00
Kontingent
200,00
Renter, bank
1.300,00
6.000,00
4.000,00
3.000,00

kr 10.000,00
kr 20.000,00
kr

kr
kr
kr

400,00
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kr 32.500,00
kr 15.000,00
kr
300,00

Innkommende forslag
Forslag innsendt av Inger Melbye
Lovendring
Det foreslås å endre § 7 i foreningens lover:
§ 7) Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes i januar eller februar måned hvert år …..,
endres til: Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned hvert år …..

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2007
Hovedstyre
Tillitsverv

Status

Innstilling

Formann
Nestformann
Sekretær

← På valg →
Ikke på valg
Ikke på valg

Gjenvalg →

Kasserer
Styremedlem
Styremedlem

← På valg →
Ikke på valg
Ikke på valg

Gjenvalg →

Vararepr.
Vararepr.

← På valg →
← På valg →

Gjenvalg →
Gjenvalg →

Navn

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

Revisorer (velges hvert år)
Tillitsverv

Revisor
Revisor

Status

Innstilling

← På valg →
← På valg →

Gjenvalg →
Gjenvalg →

Navn

Mona Ringstad
Maria M.J.Maraz

Valgkomite (velges hvert år)
Tillitsverv

Status

Velges
av
årsmøtet

← På valg →
← På valg →
← På valg →

Innstilling
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Navn

LOVER FOR FORENINGEN APENES VEL
VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2. MARS 1919. REVIDERT 1949, 1955, 1961, 1982, 1986, 1987, 1988, 1998, 2002, 2006 .

§ 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 6 medlemmer og 2 vararepresentanter. 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

§ 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.

