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Ledigheden blandt APAs medlemmer
Ledigheden blandt medlemmer af APA har ligget stabilt på et lavt niveau i 2014.
Antal ledighedsberørte medlemmer var i 4. kvartal 2013 godt 22. I første kvartal 2015 lå
antallet af ledighedsberørte på 20 personer. I 2014 havde vi budgetteret med et gennemsnit på cirka det dobbelte antal fuldtidsledige medlemmer per måned.
Den samlede ydelse udgjorde 629.231 kr. fordelt på i alt 240 udbetalte portioner.
Medlemstallet
Ved udgangen af 2014 havde APA 403 medlemmer imod 453 ved årets start. Heraf er 4
registreret som dimittendmedlemmer. Det samlede fald har altså været på 50 medlemmer.
Faldet skyldes primært afgang af medlemmer, der falder for aldersgrænsen på 65 år samt
efterlønnere, som efter vedtægtsændringen i 2012 ikke længere har glæde af et medlemskab. Faldet i medlemstallet er med andre ord fortsat ret stort, herunder den naturlige
afgang, mens tilgangen af nye unge også i 2014 næsten er udeblevet. Faldet er dog mindre end sidste år, hvor det lå på 72.
Set over en 11-årig periode har der været et gennemsnitligt fald i medlemsskaren på 50
medlemmer årligt. Faldet har været ret jævnt fra cirka 1000 medlemmer i 2004 til cirka
400 i dag, men vokser samtidig proportionalt således, at der i 2014 har været et samlet
fald i medlemsskaren på næsten 15%.
Årsregnskabet
Årsregnskabet for 2014 udviser et resultat langt bedre end budgetteret, idet vi endte med
et overskud på 357.506 kr. mod et budgetteret underskud på 518.000 kr. En del af overskuddet skyldes, at vi har realiseret en række kursgevinster ved salg af obligationer, men
også at antallet af ledige medlemmer har været væsentligt lavere end budgetteret, hvilket
jo grundlæggende er positivt.
Investeringer
Som opfølgning på Fuglsangs bestyrelsesseminarets drøftelser i 2012 – se eventuelt sidste
års bestyrelsesberetning - om fremtidig investeringsstrategi i det nuværende lavrentemarked er der taget yderligere skridt til at omlægge APAs formue fra realkreditobligationer og

passive lavtforrentede indeståender til investeringer i virksomhedsobligationer og passive
indeståender på højrentekonti. Der er således blevet investeret cirka 3 mio. kr. i virksomhedsobligationer med en rente på næsten cirka 4%. En del af disse obligationer er eksponeret mod euro, men det er bestyrelsens vurdering dd., at presset mod den danske krone
vil drive over. Sikker kan ingen være.
Derudover er der oprettet en højrentekonto på lige under garantibeløbet i alt cirka
746.812 kr. i Jyske Bank. Det er planen i løbet af det kommende år at beslutte, hvordan
en del af APAs formue kan investeres mere hensigtsmæssig i blandt andet aktier og fast
ejendom. Formentlig vil dette kræve en vedtægtsændring på næste generalforsamling.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i marts 2014 blev afholdt på Den Blå Planet på Amager.
Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab og vedtog bestyrelsens forslag
til budget med nedsat kontingent og forhøjelse af understøttelsen i forhold til året før.
Kontingent i 2014 har således udgjort 450 kr./kv., og ydelsen har udgjort 600 kr./mdr.
Ved generalforsamlingen blev Rune Christiansen og Bram Andersen genvalgt til bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Else Marie Hedegaard Jensen og Susanne
Waade. Kirsten Lindegaard ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Som revisor genvalgtes revisor Sven-Erik Jensen fra revisionsfirmaet TimeVision.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med Rune
Christiansen som formand og Hanne Brøndum som næstformand og kasserer.
I forlængelse af de strategiske konklusioner på Fuglsangseminaret i 2012:
1. Fokus på skærpelse af fordelene ved et medlemskab for alle
2. Fokus på formueforvaltning
3. Fokus på markedsføring med henblik på at hverve nye, yngre medlemmer
er der afholdt fem bestyrelsesmøder plus en række udvalgsmøder i løbet af året. Der har
således været nedsat tre ad hoc udvalg:
-

Et markedsføringsudvalg
Et forretningsordensudvalg
Et sekretariatsudvalg

Markedsføringsudvalget har fået udarbejdet en ny folder som kan uddeles til dimittender og ligge fremme på skolerne med henblik på at hverve nye medlemmer. Derudover
håber vi, at folderen vil kunne runddeles i forbindelse med AA arrangementer og på tegnestuer. Alle medlemmer vil således få folderen tilsendt som pdf til fri kopiering, og man vil
kunne rekvirere trykte udgaver hos APAs sekretariat.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, således at studerende kan optages uden rettigheder eller pligter skal blandt andet ses på den baggrund.
Der ud over har der været en drøftelse med AA’s direktion om et tættere samarbejde omkring medlemshvervning. AA er indstillet på at indgå et ad hoc samarbejde om medlemshvervning og kampagner, men har understreget, at det vil være forudsætning for eventuel
AA bidrag til APA kampagner, at de rummer tilbud målrettet AA’s medlemmer. Endelig
lægges der op til ekstra betaling for den type bistand.

Forretningsordensudvalget har på opfordring af vores revisor indført, at der fremover
skal mindst et bestyrelsesmedlems underskrift for at udbetale beløb over 10.000 kr., hvilket sker yderst sjældent.
Sekretariatsudvalget har kigget på den pris APA i de seneste mange år har betalt for
sekretariatsbistand til AA. APA har i 2014 betalt 255.000 kr. for sekretariatsbistand samt
25.500 kr. for lokaleleje. Det er er bestyrelsens vurdering at et rimeligt niveau ville ligge
på omkring 150.000 kr. alt inklusive.
Der har i den anledning også været drøftelser med AA’s direktion, og efter forhandling har
AA tilbudt at reducere betaling for sekretariatsbistand til 190.000 kr. og lokaleleje til
12.500 kr. Ikke mindst sidstnævnte virker fortsat meget højt for fem årlige bestyrelsesmøder, men bestyrelsen har valgt at indarbejde de nye priser i 2015 budgettet med den
klare intention at holde fortsat fokus på omkostningerne til både sekretariatsbistand og
lokaleleje.
En oplagt mulighed vil være at finde sammenlignelige alternativer samt at forlægge næste
års bestyrelsesmøder til andre lokaler end AA’s.
Bestyrelsesseminaret
Grundet travlhed blandt bestyrelsens medlemmer har der ikke været afholdt bestyrelsesseminar i 2014.
AAK’s fusion
Efter nedlæggelsen af AAK har AA overtaget håndteringen af både kontingentopkrævning
og ydelsesudbetalinger. Der er ikke meldt om væsentlige problemer i den anledning.
Dagpengereformen
Indførelsen af en to års maksimal udbetalingsperiode parallelt med dagpengeretten er, så
vidt bestyrelsen er orienteret, blevet bredt accepteret blandt medlemmerne.

Samarbejdet med Arkitekternes Hus
Vores administration af ind- og udmeldelser, kontingentopkrævning og ydelsesudbetaling,
medlemshenvendelser og pengesager varetages af Henrik Dreiager, som også er Arkitektforeningens regnskabschef. Vi takker medarbejderne og organisationerne i Arkitekternes
Hus for samarbejdet i året der gik.
På http://arkitekternes.nu finder du generelle oplysninger om APA, medlemsvilkår, gældende dagpengesatser m.v. Du kan også læse beretningerne fra de seneste år og referater
fra generalforsamlingerne.
Der er fortsat god grund til at træde ind på en af de ubesatte poster i bestyrelsen, hvis man vil have indflydelse på det, den nuværende bestyrelse har givet
titlen Det nye APA.
Venlig hilsen
APA’s bestyrelse
Rune Christiansen, Bram Andersen, Birgitte Kofoed, Susanne Waade, Ele Marie Hedegaard
Jensen, Ragnhild Brox og Hanne Brøndum

