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Beretning for 2007
Historisk lav ledighed
Det generelle fald i ledigheden har heldigvis også vist sig blandt APA’s medlemmer. Omregnet til
fuldtidsledige havde vi i første kvartal 80 – 85 ledige. Det tilsvarende tal var i fjerde kvartal ca. 71.
Tendensen har holdt sig med et jævnt fald gennem hele året.
Antal ledighedsberørte medlemmer var knapt 100 i januar, mens det har været ca. 80 i årets sidste måneder.
Heraf har ca. 65 % modtaget fulde portioner. Denne procent har i de enkelte perioder bølget frem og tilbage
mellem ca. 55 % og 78 %.
På baggrund af udviklingen i ledighedstallene de foregående år, havde vi i 2007 budgetteret med i
gennemsnit 115 ledige medlemmer. Den gunstige udvikling har medført en mindreudgift til understøttelser
på omkring 1 mio kr. i forhold til budgettet.
De samlede understøttelser har udgjort ca. 2 mio. kr.
Medlemstallet er vigende – kan kurven vendes?
I 2007 har vi ikke været dygtige nok til at få nye medlemmer, og afgangen blandt de ældre medlemmer
ligger på niveau med de tidligere år. Ved årets udgang var vi 837 medlemmer imod 908 ved årets start.
Bestyrelsen har i efteråret arbejdet med planer om at placere APA i arkitekternes bevidsthed som det
naturlige førstevalg som ledighedsdækning udover den statsanerkendte arbejdsløshedskasse.
Næstsidste år med tilskud fra Arkitektforeningen
2007 var næstsidste år, hvor APA modtager tilskud fra Akademisk Arkitektforening. Tilskuddet har i 2007
været beregnet som 40 % af det tilskudsniveau, som var det gældende indtil 2003.
Tilskuddet var i 2007 ca. 231.000 kr. mod ca. 368.000 kr. året før. I 2008 forventes tilskuddet at blive ca.
115.000 kr., hvorefter det i 2009 er historie.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i 2007 blev afholdt på Kulturøen i Middelfart, hvor vi også fik en rundvisning i den
interessante nybygning tegnet af Schmidt, Hammer, Lassen.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om enhedskontingent for alle aktive medlemmer med
fastholdelse af reduceret kontingent for medlemmer på dimittendvilkår.
Ved generalforsamlingen blev Hanne Brøndum genvalgt og Jørgen Becker-Christensen og Rita Dahmcke
nyvalgt til bestyrelsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, er Irene Kolby, Christian Lauritzen, Jens Smed og
Jane Willumsgaard.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med Christian Lauritzen som
formand og Jens Smed som kasserer.

Samarbejdet med AAK
APA har gennem mange år haft et administrativt samarbejde med AAK om kontingentopkrævning og om
beregning af beløb til udbetaling ved ledighed.
Medlemmerne skal være klar over, at der udveksles personoplysninger mellem APA og AAK for udførelsen
af disse administrative opgaver.
I starten af året var der enkelte tilfælde af fejl i de beregnede udbetalinger. Årsagen viste sig at et edbproblem hos AAK, som blev løst i løbet af foråret.
Kender du vores hjemmeside?
På http://saltet.dk finder du generelle oplysninger om APA, medlemsvilkår, gældende dagpengesatser m.v.
Der kan du også læse årsberetningerne fra de seneste år og referater fra generalforsamlingerne.
Hvis du savner noget på hjemmesiden, som du synes burde være der, er du meget velkommen til at sende en
mail til webmaster eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer, så vi kan tage det med ind i overvejelserne om
hjemmesidens udvikling.
Samarbejdet med Arkitekternes Hus
Vores administration af ind- og udmeldelser, medlemshenvendelser og pengesager varetages af Henrik
Dreiager, som også er Akademisk Arkitektforenings regnskabschef. Vi takker medarbejderne og
organisationerne i Arkitekternes Hus for det gode samarbejde i året der gik.
Medlemmer af bestyrelsen deltog i september i Arkitektforbundets Landsmøde.
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