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Ledigheden blandt APAs medlemmer
Ledigheden blandt medlemmer af APA har ligget på et lavt niveau i 2016 med en faldende
tendens.
Antal ledighedsberørte medlemmer var i 4. kvartal 2016 i gennemsnit 3,6. I første kvartal
2016 lå antallet af ledighedsberørte på gennemsnitlig 8 personer. I 2016 havde vi budgetteret med et gennemsnit på cirka 15 fuldtidsledige medlemmer per måned. I alt har 17
medlemmer været berørt af ledighed i 2016.
Den samlede ydelse udgjorde cirka 135.000 kr. fordelt på i alt 63 udbetalte portioner.
Medlemstallet
Ved udgangen af 2016 havde APA 380 medlemmer imod 377 ved årets start. Heraf er 6
registreret som dimittendmedlemmer. Samlet set har der været en tilgang på 25 medlemmer i 2016 og en afgang af medlemmer på 22.
Den beskedne netto tilgang skyldes som i de foregående år primært afgang af medlemmer, der går på pension samt efterlønnere, som efter vedtægtsændringen i 2012 ikke længere har glæde af et medlemskab. At der alligevel er tale om en lille stigning betyder, at
udviklingen i medlemstallet for første gang i cirka ti år er vendt, hvilket bestyrelsen tilskriver den gennemførte kampagne over for fastansatte arkitekter samt de sidste to års løbende kampagne over for dimittender. Tilgangen opvejer nu den siven af medlemmer,
som stadig er en realitet og vil være det i årene fremover på grund af medlemskarens aldersprofil.
Om væksten i medlemstallet kan fastholdes de kommende år, er for tidligt at spå om.
Set over en 11-årig periode frem til 2015 har der været et gennemsnitligt fald i medlemsskaren på cirka 50 medlemmer årligt. Faldet har været ret jævnt fra cirka 1000 medlemmer i 2004 til cirka 400 i 2014, 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 var glædeligvis kun cirka det halve, og i 2016 er der sket en vækst i antallet af
medlemmer på marginale cirka 0,8%.
Der synes at være tale om en stabiliserende tendens.

Årsregnskabet
Årsregnskabet for 2016 udviser et resultat en del dårligere end budgetteret, idet vi endte
med et underskud på 666.776 kr. mod et budgetteret underskud på 525.000 kr. En del af
underskuddet skyldes en fejl i sidste års regnskab, hvor en omlægning af en af APAs virksomhedsobligationer, som blev regnskabsført som en uventet udlodning på cirka 250.000
kr. Denne del af underskuddet burde med andre ord have været fratrukket sidste års overskud på cirka en halv million. Udover regnskabsfejlen er det fra og med 2016 besluttet at
regnskabsføre værdipairer til deres aktuelle markedsværdi i stedet for anskaffelsesværdien. Dette giver et mere retvisende billede af APAs formue, men betyder her og nu, at
værdipapirerne nedskrives med cirka 500.000 kr. Hvad angår ydelsesportioner ligger regnskabet omvendt langt under det budgetterede, hvilket må siges at være overordentligt positivt.
Investeringer
Der er i de seneste år blevet investeret cirka 3 mio. kr. i virksomhedsobligationer med en
rente på cirka 4%. En af disse obligationer, virksomhedsobligationen Abengoa, er fortsat
hårdt ramt af uroen i energimarkedet. Netop nu er det spanske firma under rekonstruktion, og APA har pt. mistet 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 på cirka 250.000 kr., som blev realiseret ved omlægningen fra realkreditobligationer. Derudover er det fortsat håbet, at i hvert fald en del 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. Tabet er dog afspejlet i det foreliggende regnskab.
Bestyrelsen har valgt fremover at lade formuen, som pt. ligger på cirka 7,5 mio. kr., blive
administreret i en investeringsforening. På sidste års generalforsamling blev det muliggjort ved en vedtægtsændring. Det blev samtidig besluttet, at et beløb på fem gange de
årlige driftsomkostninger skulle friholdes som likvide midler. Det svarer til cirka 5x800.000
kr. i et normal år uden store kursreguleringer – altså i alt 4 mio. kr.
Den gældende regel vil betyde at APA kun kan investere 3,5 mio. kr. gennem en professionelt styret investeringsforening. De resterende 4 mio. kr. ville skulle stå på konti til enten
ingen eller negative renter. Bestyrelsen foreslår derfor en vedtægtsændring, som muliggør, at op til 5,5 mio. kr. kan investeres, og at der således kun skal være frie likvider svarende til 2,5 års drift.
Det vil i en krisesituation give en vis frihed til at afvente en realisering af de investerede
midler samtidig med, at volumenet på investeringen vil ligge på et niveau, hvor de forventede renteindtægter bliver synlige i det løbende regnskab. Endelig har størrelsen af det beløb, der investeres, væsentlig indflydelse på gebyrene, der skal betales.
Med henblik på at kunne investere de frie midler i en investeringsforening er andelen af
midler anbragt i virksomhedsobligationer ultimo 2016 nedbragt til cirka 1,7 mio. kr. Resten af APAs formue er primært anbragt som indestående på bankkonti i Nykredit og Jyske
Bank ind til der træffes endelig beslutning om valg af investeringsforening – forventeligt i
løbet af foråret 2017.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i marts 2016 blev afholdt i Arkitektforeningens nye lokaler i Åbenrå i
København.

Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab og vedtog bestyrelsens forslag
til budget med ny kontingent og ydelsesstruktur. Den nye, fleksible struktur gør det attraktivt for fuldtidsbeskæftigede med en gennemsnitlig løn at sikre deres indkomst gennem et medlemskab i APA, og har, som nævnt ovenfor, sammen med en markedsføringsindsats overfor dimittender medført en stigning af i antallet af medlemmer for første gang
i mere end ti år.
Ved generalforsamlingen blev Else Marie Hedegaard Jensen, Jørgen Becker-Christensen,
Ragnhild Brox og Rune Christiansen genvalgt til bestyrelsen. Som nyt bestyrelsesmedlem
valgtes Dorte Sibast.
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 Jørgen Becker-Christensen som næstformand.
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
Den nye ydelsesstruktur indebærer, at det er muligt at vælge APA i et år i stedet for to år
og samtidig betale dobbelt kontingent, hvorved man øger sin mulige ydelse fra cirka 2.500
kr./mdr., som er den normale sats pt., til cirka 7962, kr./mdr. Samlet set over en et-årig
periode svarer det til cirka 1,5 gang mere end det, man ville kunne modtage over en toårig periode med ordinært kontingent.
Muligheden for et forhøjet kontingent kombineret med en afkortet ydelsesperiode har gjort
det muligt at tilbyde en attraktiv ordning for de arkitekter, som sidder i en fast stilling,
men ønsker tryghed for, i tilfælde af ledighed, i en periode nødtørftigt at kunne opretholde
deres hidtidige livsstil.
Der vil blive arbejdet videre med at sikre fordele for alle medlemmer i de kommende år.
Det har blandt andet været drøftet at investere i en feriebolig. En sådan investering vil dog
kræve en yderligere konsolidering af APAs formueforhold.
Fokus på formueforvaltning
Bestyrelsen foreslår en ændring af foreningens vedtægter. Alt udover et beløb svarende til
2,5 års drift kan investeres gennem en investeringsforening. 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 i det forløbne år sørget for, at det allerede udarbejdede dimittend postkort
uddeles ved kandidatfesterne. Derudover er der udarbejdet et dimittendbrev, som uddeles
sammen med postkortene. Bestyrelsen har desuden være repræsenteret på tillidsmandsmøder i såvel København som Århus, hvor den nye, fleksible ydelsesstruktur er blevet
markedsført. Endelig er der i løbet af efteråret gennemført en kampagne med annoncer i
Arkitekten, som ligeledes har været fokuseret på den nye, fleksible ydelsesstruktur. Der er
pt. 14 medlemmer på den etårige ordning, heraf er 11 medlemmer blandt de nytilkomne.
Derudover er der i 2016 kommet fem nye dimittendmedlemmer.

Bestyrelsesseminaret
Grundet travlhed blandt bestyrelsens medlemmer har der ikke været afholdt bestyrelsesseminar i 2016. Traditionen med sommerseminar vil dog blive genoptaget i 2017, hvor
sommerseminaret er planlagt at foregå på Bornholm samtidig med Folkemødet. De kommende års strategiske mål skal drøftes ved denne lejlighed, herunder professionalisering
af bestyrelsen, nye markedsføringsindsatser samt fremtidige konsolideringsmål.
Samarbejdet med Arkitektforeningen, FAOD m.fl.
Vores administration af ind- og udmeldelser, kontingentopkrævning og ydelsesudbetaling,
medlemshenvendelser og pengesager købes fortsat hos Arkitektforeningen.
Bestyrelsen vil gerne rette en tak til tidligere bestyrelsesmedlem Bram Andersen for hans
store indsats med at tilrette foreningens hjemmeside. Endelig har FAOD, såvel ledelse som
medarbejder, i de forløbne tre-fire år vist stor og uegennyttig samarbejdsvilje især i forhold til markedsføringsindsatsen. Det er bestyrelsen særdeles taknemmelig for.
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, Dorte Sibast, Birgitte Kofoed, Else-Marie
Hedegaard Jensen, Ragnhild Brox og Hanne Brøndum

