Referat af APA´s generalforsamling den 25. marts 2000.
Generalforsamlingen blev afholdt på Det Kongelige Bibliotek "Den Sorte
Diamant" med deltagelse af 48 medlemmer af APA.
Fra Bestyrelsen deltog alle minus Hanne Brøndum.
ad pkt. 1: Valg af dirigent
Curt Ølgod blev valgt til dirigent og konstaterede at forsamlingen var lovligt
indkaldt.
Det blev besluttet at dagsordens pkt. 5: Behandling af indkomne forslag skulle
behandlet før dagsorden pkt. 4: Forelæggelse af budget for det kommende år
m.m.
ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning
Christian Lauritzen, der blev konstitueret som formand efter Jeppe GitzJohansen trak sig for posten i december 1999, supplerede den foreliggende
beretning med følgende oplysninger:
•
•
•

den planlagte APA-overbygning vil først blive behandlet når bestyrelsen
har alle forudsætninger afklaret.
vedr. oprettelse af en fond (der skal kunne give støtte ud over gældende
understøttelsesbeløb) med en kapital på 10 % af kassens formue, har
APA´s advokat oplyst at dette ikke umiddelbart vil kunne godkendes.
APA holder afskedsreception den 7. april 2000 for den afgåede formand
Jeppe Gitz-Johansen og med sigte på at præsentere den nye bestyrelse.

Til beretningen oplyste Jeppe Gitz-Johansen, at bestyrelsen vil arbejde videre
med at undersøge realistiske muligheder for oprettelse af den påtænkte fond til
brug for støtte til kassens medlemmer.
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.
ad. pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
Christian Lauritzen forelagde regnskabet, der efterfølgende blev godkendt af
forsamlingen.
ad. pkt. 5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens bestemmelser § 3.1 § 5.2.
Ændringen af APA´s vedtægt er begrundet med en nødvendig tilpasning til AAKsystemet omkring korrekte tidspunkter for udbetaling af støtte herunder også
afklaring forholdet til afholdelse af ferier.
Til forslaget stillede forsamlingen følgende spørgsmål:
•

Er ændringen tilpasset de nye regler, der trådt i kraft 1. jan. 2000? Blev
bekræftet af bestyrelsen.
•
Hvilke omkostninger indebærer ændringen? I budgetforslaget er
omkostningen beskrevet pkt. 9: udgifter/ændrede støttekriterier til
230.000 kr.
Forslaget blev herefter godkendt af forsamlingen minus et enkelt medlem.
Forslaget sendes til DAL's behandling og med en forventet godkendelse af
repræsentantskabet, hvilket vil give mulighed for at vedtægtsændringen kan
træde i kraft efter sommerferien.
Herudover udspandt sig en længere debat med spørgsmål, svar og
bemærkninger som følger:
•

Udbetaling af APA-midler når man går på efterløn. Hertil blev oplyst, at
når man er overgået til efterløn, er man ikke længere til rådighed på
arbejdsmarkedet, hvilket indebære at der næppe kan udbetales
understøttelse.
Problemstillingen er imidlertid relevant at få afklaret for personer, der
bliver tvunget på efterløn.
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Lavlønspulje til værdigt trængende. Det blev oplyst at en sådan pulje er
tænkt lagt ind under den påtænkte fond, der skal kunne give støtte ud
over gældende understøttelsesbeløb.
Der blev givet udtryk for oprettelsen af den påtænkte fond skal
samordnes med DAL's understøttelsesfond.
•
I øvrigt gav mange udtryk for at APA´s overbygningskasse med
støttemuligheder ud over AAK-systemet, ikke bør videreudvikles med nye
støtteordninger fra fonde eller lignende.
Forsamlingen tilsluttede sig at bestyrelsen arbejder videre med at afklare
ovennævnte problemstillinger.
ad. pkt. 4: Budgetforslag APA 2000
Ud over fremsendt budgetforsalg fra bestyrelsen var også bilagt forslag fra
Jeppe Gitz-Johansen.
Jeppe Gitz-Johansen trak forslaget på mødet, idet han dog fastholdt forslagets
første afsnit: Udbetalingsportionerne for fuldtidsledige hæves fra de nuværende
2.000 til 2.200 kr.
Til Budgettets pkt. 6: Medlemsakvisition 200.000 kr. oplyste Søren Bjerg at
beløbet var planlagt brugt til udskrivning af en ny Logokonkurrencen med
opfordring til at alle DAL-medlemmer fremsender forslag hertil.
Formålet med konkurrencen er på alle måder at markedsføre APA med sigte på
at hverve nye medlemmer.
Til budgettet havde forsamlingen følgende kommentarer og forslag:
•
•
•

Der blev stillet spørgsmål om APA i fremtiden skal have nul-budgetter?
Mange gav udtryk for at 200.000 kr. er for et stort beløb at bruge til en
konkurrence om et nyt logo, der evt. alene skal bruges som hoved på
brevpapir.
APA har "saltet til et æg" et udmærket logo, der blot burde anvendes
mere progressivt.

Der blev stillet følgende forslag til markedsføring:
•
•
•
•

udsendelse af direct-mail til nye unge kandidater med opfordring til blive
medlemmer af APA.
sende nye henvendelser ud til samtlige DAL-medlemmer vedlagt
indmeldelseskupon eventuelt som indlæg i Arkitekten.
Kontakt til tillidsfolk med henblik på at disse medvirker til markedsføre
APA
I den foreslåede konkurrence bør betinges at "saltet til et æg" skal
anvendes i løsningen af opgaven.

Bestyrelsens budget herunder Jeppe Gitz-Johansen forslag kom herefter under
afstemning: 18 stemmet ja, 5 nej og 4 ved ikke.
Budgettet blev hermed godkendt med et flertal af den fremmødte forsamlingen.
ad. pkt. 6: Valg af bestyrelse og revisor
Der skulle opstilles 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, alle for 2 år.
Der opstillede 5 kandidater til valg:
•
•
•
•

Christian Lauritzen modtog 25 stemmer, som blev valgt til nyt
bestyrelsesmedlem
Jens Smed - 21 stemmer, som blev genvalgt til bestyrelsen
Dorte Fenst - 13 stemmer, som blev valgt til suppleant
Ole Messenburg - 10 stemmer
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Idet Christian Lauritzen er indvalgt i bestyrelsen, skal DAL udpege en ny
repræsentant til APA´s bestyrelse.
Til revisor blev valgt Erik Markussen.
ad. pkt. 7: Eventuelt
Jens Zacharias Nielsen foreslog at bestyrelsen arbejder for at ledige under
sydom får mulighed for at modtage understøttelse. Forsamlingen anbefalede
endnu en gang at bestyrelsen arbejder for at efterlønsmodtager kan få udbetalt
understøttelse. Det blev gentaget, at det vil være en god ide at inddrage
tillidsfolk til at tale for forståelse for medlemskab af APA.
Christian Lauritzen takkede for de mange fremførte indlæg, som vil blive
behandlet i bestyrelsens kommende arbejde og lovede at referatet fra mødet
snarest mulig vil blive udsendt til medlemmerne.
Christian Lauritzen sluttede af med at takke Søren Bjerg for hans arbejde i
bestyrelsen og ikke mindst en stor tak til Jeppe Gitz-Johansen for hans
mangeårige ihærdige ledelse af APA i perioder med stor ledighed i arkitektfaget.
Curt Ølgod
Hans O. Poulsen
dirigent
referent

