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Ledigheden blandt APAs medlemmer
Ledigheden blandt medlemmer af APA har ligget stabilt på et lavt niveau i 2015 med en
faldende tendens
Antal ledighedsberørte medlemmer var i 4. kvartal 2015 godt 10. I første kvartal 2015 lå
antallet af ledighedsberørte på cirka 15 personer. I 2015 havde vi budgetteret med et gennemsnit på cirka 20 fuldtidsledige medlemmer per måned.
Den samlede ydelse udgjorde cirka 410.000 kr. fordelt på i alt 150 udbetalte portioner.
Medlemstallet
Ved udgangen af 2015 havde APA 377 medlemmer imod 404 ved årets start. Heraf er 3
registreret som dimittendmedlemmer.
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 dog mindre end de foregående år, mens tilgangen af nye
unge (i alt 8 medlemmer) er noget større end tidligere, hvilket bestyrelsen tilskriver den
gennemførte kampagne over for dimittender. Tilgangen ophæver dog ikke nedgangen af
medlemmer.
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 var et samlet fald i
medlemsskaren på næsten 15%. Det samlede fald i 2015 på 27 medlemmer er glædeligvis
kun cirka det halve af det gennemsnitlige årlige fald over de sidste cirka 11 år og svarer til
cirka 7%.
Om der er tale om en stabiliserende tendens er for tidligt at sige.
Årsregnskabet
Årsregnskabet for 2015 udviser et resultat langt bedre end budgetteret, idet vi endte med
et overskud på 477.583 kr. mod et budgetteret underskud på 518.000 kr. En del af overskuddet skyldes en omlægning af en af APAs virksomhedsobligationer, som gav en uventet
udlodning på cirka 250.000 kr., men også at antallet af ledige medlemmer har været væsentligt lavere end budgetteret, hvilket jo grundlæggende er positivt.

Som nævnt i de tidligere års bestyrelsesberetninger har APAs investering i værdipapirer
historisk været placeret i Danske realkreditobligationer. Da afkastet heraf gennem efterhånden mange år har været stærkt faldende, besluttede bestyrelsen ultimo 2013 at omlægge værdipapirbeholdningen fra danske realkreditobligationer til danske og europæiske
virksomhedsobligationer. Placeringen i virksomhedsobligationer skete i samråd med Jyske
Bank og Nykredit bank.
Både i 2014 og 2015 har APA, ud over den umiddelbare kursgevinst på salg af realkreditobligationer på cirka 300.000 kr., opnået betydeligt større afkast end de foregående år,
men bagsiden af medaljen er, at det højere afkast også har betydet en større risiko
Dette fremgår ikke umiddelbart af det foreliggende regnskab, idet vi i regnskabet optager
vores investeringer til anskaffelsesværdier, og vi ultimo 2015 endnu ikke har realiseret noget kurstab. I samråd med vores revisorer forventer bestyrelsen dog, at vi fra det kommende regnskabsår ændrer regnskabspraksis, så vi fremover optager vores investeringer
til kursværdien ultimo året.
Investeringer
Som nævnt ovenfor er der blevet investeret cirka 3 mio. kr. i virksomhedsobligationer med
en rente på næsten cirka 4% i 2013. En af disse obligationer, virksomhedsobligationen
Abengoa, er blevet ramt af uroen i energimarkedet, som vi også hører om i forbindelse
med eksempelvis de store underskud i DONG. Netop nu er det spanske firma i betalingsstandsning, og APA risikerer at miste en væsentlig del af sin investering på cirka 400.000
kr.
Et muligt tab skal ses i forhold til de højere renteindtægter, APA har opnået, samt den
kursgevinst, som blev realiseret ved omlægningen fra realkreditobligationer. Derudover er
det fortsat håbet, at i hvert fald cirka 60% af værdien af Abengoa investeringen kan bevares. Der er dog ingen sikkerhed for det.
Bestyrelsen har derfor valgt at se tiden an i stedet for at realisere tabet her og nu, men
ser samtidig, som allerede bebudet på sidste generalforsamling, et behov for at pulje APAs
formue fremover med en egentlig investeringsforening eksempelvis UniPension. Se forslag
til vedtægtsændring.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i marts 2015 blev afholdt på Moesgaard i Århus.
Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab og vedtog bestyrelsens forslag
til budget med nedsat kontingent i forhold til året før. Kontingent i 2014 har således udgjort 300 kr./kv., og ydelsen har udgjort 600 kr./mdr.
Ved generalforsamlingen blev Hanne Brøndum og Birgitte Kofod genvalgt til bestyrelsen.
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Troels Munk-Olsen og Jørgen Becker-Christensen.
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.
Fokus på skærpelse af fordelene ved et medlemskab for alle
Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til en fleksibel kontingent og ydelsesstruktur. Den
fleksible struktur skal gøre det attraktivt for fuldtidsbeskæftigede med en gennemsnitlig
løn at sikre deres indkomst gennem et medlemskab i APA.
Bestyrelsen foreslår derfor, at det skal være muligt at vælge APA i et år i stedet for to år
og dermed få 175 % af den til enhver tid gældende APA sats svarende til pt. 4.550
kr./mdr. Det skal desuden være muligt at betale 200% kontingent og øge sin ydelse med
175% af den til enhver tid gældende APA sats – pt. svarende til 7962, kr./mdr., hvis man
er på et årig ordning, og 4550 kr./mdr., hvis man er på toårig ordning.
Fokus på formueforvaltning
Bestyrelsen foreslår en ændring af foreningens vedtægter, så det entydigt fremgår at bestyrelsen har ret til at overlade formueforvaltningen til en investeringsforening herunder
UniPension som pt. varetager Arkitekternes Pensionskasses midler. At pulje APAs frie midler med andre investorer vil dels gøre investeringerne mere sikre og dels muliggøre et
bedre afkast.
Fokus på markedsføring
Bestyrelsen har fået udarbejdet to postkort, som ligger fremme på skolerne samt i Arkitektforeningen og FAOD med henblik på at hverve nye medlemmer. Derudover er det udarbejdet et dimittendbrev som sammen med postkortene uddeles på skolerne og foreningernes dimittendmøder i februar og juni. I 2016 forventer bestyrelsen at færdiggøre en
folder og et postkort, som skal bruges i markedsføringen af den nye fleksible ydelses- og
kontingent struktur, der er til afstemning på general forsamlingen. Folderen og postkortene forventes fulgt op af annoncer i Arkitekten og opsøgende aktiviteter på landets arkitektarbejdspladser. Kampagnen forventes gennemført i samarbede med FAOD.
Bestyrelsesseminaret
Grundet travlhed blandt bestyrelsens medlemmer har der ikke været afholdt bestyrelsesseminar i 2015.
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.
Venlig hilsen
APA’s bestyrelse
Rune Christiansen, Jørgen Becker-Christensen, Troels Munk Olsen, Birgitte Kofoed, Else
Marie Hedegaard Jensen, Ragnhild Brox og Hanne Brøndum

