ÅRSMØTE
FREDAG 5. MARS

2010
DAGSORDEN :
1. ÅPNING

7.

FASTSETTELSE AV KONTINGENT

2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE.

8.

BUDSJETT

3. VALG AV MØTEDIRIGENT.

9.

INNKOMNE FORSLAG.

4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN.

10. VALG.

5. ÅRSBERETNING

11. AVSLUTNING.

6. REGNSKAP
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Styrets årsberetning 2010

S

tyret har bestått av følgende personer: Nestleder Jack Mc.Laughlan, sekretær Grete Stokke,
kasserer Kari Bjerkan, styremedlemmer Arne Hessen og Trine Svennar Hytten.
Vararepresentanter: Svein Håkon Skjønhaug og Asbjørn Fløtten.
Det lyktes ikke å få noen kandidat til ledervervet for 2009.

I løpet av 2009 har det vært avholdt 7 styremøter.
Styret har jobbet med følgende saker:
Da styret dette året har vært uten leder, har styret i 2009 konsentrert seg om å følge opp de saker som
var under arbeid i 2008, svart på henvendelser fra kommunen og ellers holdt kontakt med leietaker av
det tidligere velhuset, nå Hakkebakkeskogen barnehage. Husansvarlig har vært styremedlem Arne
Hessen.
Styret har i løpet av året diskutert velhusets videre bruk/ framtidsplaner for huset, da dette har vært
aktuelt å drøfte i forbindelse med at eksisterende leieavtale med barnehagen går ut i 2011. Styret har
kommet fram til at nåværende leietaker skal få tilbud om å forsette leieforholdet, dog med en vesenlig
økning i månedsleien, sett i forhold til gjeldende takster i andre private barnehager i kommunen. Det er
sendt informasjon om dette til leietaker av velhuset.
Vararepresentant Asbjørn Fløtten har hatt arbeidet med vedlikehold og utsetting/oppbevaring av Velets
krakker.
Det ble avholdt grillfest på Sølvkronabanen 6.juni. Små og store Apenesbeboere ble invitert til hyggelig
lag med servering av helstekt lam. Det var leker for barna. De som møtte fram fikk en hyggelig kveld,
men fremmøtet kunne ha vært bedre. Årets styre ønsker at dette arrangementet skal bli en tradisjon som
fastsettes til helgen før Færderseilasen!
Styret har svart på henvendelse fra kommunen angående ny sykkelplan for Horten, og har ellers tatt
kontakt med kommunen angående vannlekkasje i krysset Billesgt./Aubertsgate samt oppfordret til
opprydding i skogkanten i Sølvkroneveien. Disse henvendelsene ble raskt tatt tak i.
Styret takker de medlemmene som nå går ut av styret for en god innsats. Vi takker også våre
medlemmer som møter opp og støtter vår forening.

Apenes 01.03.2010
For styret

Grete Stokke

Jack.Mc.Laughlan

Sekretær

Nestleder

- side 3 -

Regnskap 2008

Utgifter :
Vedlikehold huset

kr

Regnskap for huset
Inntekter :
9.596,00
Leieinntekter huset
Kommunaleavg. og
forsikring

Overskudd huset

kr

79.479,50

Sum :

kr

89.075,50

Sum :

Hovedregnskap
Inntekter :
700,00
Overskudd huset overført
192,00
Kontingent
1.160,00
Renter, bank
7.757,00
1.552,50
1.238,00
2.873,60

Utgifter :
Refusjon
Gebyr m.m.
Kontingent NVF
Årsmøte og årsfest ´09
Div. utgifter
Web.side utgift
Sommerfest

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Overskudd

kr

75.720,56

Sum :

kr

91.193,66

Sum :

kr
kr
kr
kr

Apenes,01.03.2010
Kari Bjerkan

Kasserer
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32.136,00

kr

56.939,50

kr

89.075,50

kr 79.479,50
kr 11.550,00
kr
164,16

kr 91.193,66

Beholdninger
Beholdninger pr.31.12.09
Bank
Kasse
Avsatte midler huset
Sum beholdninger:

kr

125.315,41
705,00
-46.895,21
79.125,20

Kontingent
Styret foreslår at den nåværende kontingenten på henholdsvis kr. 75,- for enslige
medlemmer og kr. 150,- for familiemedlemskap, forblir uendret i år 2010.

Budsjett 2010

Hovedregnskap
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
Overskudd totalt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3.000,00
700,00
400,00
1.200,00
7.500,00
4.000,00
3.000,00

Inntekter :
Leieinntekter
Kontingent
Renter, bank

kr 4.000,00
kr 20.000,00
kr

6.600,00
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kr 36.000,00
kr 14.000,00
kr
400,00

Innkomne forslag

Innkomne forslag fra Inger E. Melbye:
1) Byttering
For flere år siden (en gang på 90- tallet) tok jeg opp ideen om å organisere en form
for bytte av "varer og tjeneste" blant beboerne i nærmiljøet. Noen kjenner noen de
kan kontakte for lån av saker og ting, men andre har ikke den nære kontakten med
naboer. Selv om man kjenner hverandre, vet man kanskje ikke om den enkelte er
interessert i å låne ut hageredskaper, bord, stoler etc. Eller om det er noen som kan
tenke seg å bidra med barnepass, serveringshjelp ved større selskaper etc. Til
informasjon har jeg "sakset" info jeg fant på linken:
http://www.byttering.no/stavanger/info.asp
En byttering er en lokal informasjonstjeneste hvor folk kan gi og få tilbud om varer og
tjenester. Bytteringene er lokale, uavhengige, ikke-kommersielle organisasjoner som
kan startes og drives til lave kostnader, av hvem som helst innenfor lokalsamfunnet.
Medlemmene betaler for varene og tjenestene med egne varer og tjenester, ved at
bytteringen formidler transaksjoner i en lokal verdienhet mellom medlemmene.
Det burde være mulig å bruke vår egen hjemmeside til dette og få i stand en tilbud- &
etterspørseltjeneste der. Så får man jo se hvordan det kan bygges ut etter hvert.
Dette vil også kunne bidra til bedre kontakt apenesbeboerne mellom. (Flere
opplysninger på nevnte nettside)

2) Velhuset
Jeg ser på foreningens hjemmeside at det er stadig vanskeligere å skaffe folk til
tillitsverv i velforeningen. Skyldes dette at velhuset krever for mye av styret? Er det
aktuelt å diskutere et eventuelt salg av huset? Dette ønskes tatt opp på årsmøtet.
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Innkomne forslag fra valgkomiteen:
På grunn av at det i den senere tid har det vist seg vanskeligere og vanskeligere å
skaffe frivillige til styreverv i Apenes Vel, foreslår valgkomiteen følgende:
Årsmøtet velger et interimsstyre, hvis aktiviteter skal begrenses til følgende:
1) Administrasjon av foreningens økonomi
2) Administrasjon av huset
3) Arrangere årsmøte og årsfest (med hjelp fra en årsmøtekomité som velges av
styret foran hvert årsmøte)
Utover dette skal interimsstyret ikke involvere seg i andre saker. Styret skal tre
sammen ved behov.
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Valgkomiteens innstilling til styresammensetning 2010
Årets valgkomité har bestått av Rita Hessen, Tommy Lindholm og Jan Heimstad.

Hovedstyre
Tillitsverv

Status

Innstilling

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vararepr.
Vararepr.

← På valg →
← På valg →
← På valg →
Ikke på valg
← På valg →
← På valg →
Ikke på valg
Ikke på valg

Utgår midlertidig
Utgår midlertidig
Utgår midlertidig
Ikke på valg
Gjenvalg
Utgår midlertidig
Ikke på valg
Ikke på valg

Tillitsverv

Status

Innstilling

← På valg →
← På valg →

Gjenvalg
Gjenvalg

Navn

Ubesatt
Ubesatt
Ubesatt
Kari Bjerkan
Arne Hessen
Ubesatt
Asbjørn Fløtten
Håkon Skjønhaug

Revisorer (velges hvert år)
Revisor
Revisor

Navn

Mona Ringstad
Maria M.J.Maraz

Valgkomite (velges hvert år)
Tillitsverv

Status

Velges
av
årsmøtet

← På valg →
← På valg →
← På valg →

Note

Innstilling

Navn

Vi gjør oppmerksom på at, i følge Apenes Vels lover, konstituerer styret
seg selv, bortsett fra leder, kasserer og ev. materialforvalter.
Derfor blir det ikke nødvendigvis denne fordelingen av styrevervene
og det er opp til styret selv å for eksempel konstituere vararepresentantene til
ordinære styremedlemmer.
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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, 2006, 2007, 2008.

§ 1) Formål

§ 7) Ordinært årsmøte

Foreningens formål er å vareta og søke fremme
Apenes-beboernes felles interesser.

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars
måned hvert år, og kunngjøres med minst 14 dagers
varsel. Det ordinære årsmøte skal som et minimum
behandle følgende dagsorden :

§ 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.

a) Årsberetning.

§ 3) Kontingent

c) Kontingent.

Den årlige kontingent bestemmes på det ordinære
årsmøte.

d) Valg av styrer i henhold til § 2, 5 og 6 og etter

b) Regnskapsekstrakt.

følgende retningslinjer :

1) Årsmøtet velger særskilt: leder, kasserer og

§ 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.

materialforvalter.
Det
konstituerer seg selv.

øvrige

styret

2) Husstyret konstituerer seg selv med valg av
kontaktmann for materialforvalter.

3) Alle

§ 5) Styret
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. Vara-representantene 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.

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.
Sist revidert i.h.t årsmøtevedtak 2008.
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Se våre nettsider:

www.apenesvel.no

Passordet er:
APEMEDLEM

