Referat af APA's generalforsamling den 24. marts 2001
26 marts 2001
Generalforsamlingen blev afholdt i Roskilde på M/S Sagafjord med deltagelse af
28 medlemmer af APA. Fra bestyrelsen var afbud fra Jeppe Gitz-Johansen og
Karen Frisendal.
ad pkt. 1: Valg af dirigent
Curt Ølgod blev traditionen tro valgt som dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Det blev besluttet at dagsordenens pkt
5: Behandling af indkomne forslag skulle behandles før dagsorden pkt 4:
Forelæggelse af budget for det kommende år m.v.
ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning
Foreningens formand Christian Lauritzen indledte med at præsentere den
fremmødte bestyrelse hvorefter han overrakte en gave til generalforsamlingens
faste referent igennem 10 år Hans O. Poulsen og takkede ham for godt arbejde
gennem alle årene.Til ny referent blev valgt Søren Bjerg.
Formanden supplerede derefter den fremsendte beretning med følgende
oplysninger om arbejdet i bestyrelsen det forløbne år:
- udbetalingsperioderne er lavet om så udbetaling af understøttelse ved
arbejdsløshed fra APA fremover følger arbejdsløshedsperioden time for time.
- tilbagegangen i medlemstallet er standset og en svag stigning kan nu
konstateres (fremgang på 2 i år)- måske på grund af den lavere kontigent for
dimitender som blev indført sidste år.
- i sagen om de medlemmer som er kommet i klemme på grund af
dagpengeloftet er bestyrelsen hidtil løbet panden mod en mur. Ansøgninger til
arbejdsdirektoratet og arbejdsministeren om dispensation fra dagpengeloftet i
den særlige situation disse medlemmmer er kommet i har foreløbig fået afslag.
Bestyrelsen har ikke givet op og der arbejdes videre med sagen for at finde en
løsning på problemet.
- vedr. APA-medlemmer som er tvunget på efterløn når de fylder 60 år har
bestyrelsen fået en forespørgsel fra et medlem om muligheden for fortsat at
modtage APA- støtte i denne situation. På baggrund af henvendelsen har
bestyrelsen udarbejdet et forslag til vedtægtsændring som muliggør at
medlemmer som tvinges på efterløn når de fylder 60 fortsat vil kunne nyde godt
af kassens udbetalinger. Forslaget vil blive behandlet under indkomne forslag.
- bestyrelsens flereårige arbejde med en overbygningsordning for medlemmer
som ønsker en bedre dækning ved arbejdsløshed, end den nuværende,
resulterer i at der nu fremlægges en model for en sådan overbygning som
bestyrelsen ønsker generalforsamlingens mandat til at gå videre med gennem
en afstemning.
- bestyrelsens arbejde med synliggørelse af foreningen og bedre løbende
information til medlemmerne har høj prioritet og der arbejdes bl. a. med planer
om en fast rubrik i Arkitekten. Der arbejdes videre med emnet i den kommende
betyrelse.
- Formanden har i løbet af året deltaget i DAL repræsentantskabsmøde og i
Arkitektens forlags jubilæumsreception.
Bestyrelsens beretningen blev godkendt af forsamlingen.
ad pkt. 3: Forelæggelse af reviderede regnskab

- bestyrelsens arbejde med synliggørelse af foreningen og bedre løbende
information til medlemmerne har høj prioritet og der arbejdes bl. a. med planer
om en fast rubrik i Arkitekten. Der arbejdes videre med emnet i den kommende
betyrelse.
- Formanden har i løbet af året deltaget i DAL repræsentantskabsmøde og i
Arkitektens forlags jubilæumsreception.
Bestyrelsens beretningen blev godkendt af forsamlingen.
ad pkt. 3: Forelæggelse af reviderede regnskab
Kasseren Anni Vestergård fremlagde det reviderede regnskab og besvarede
uddybende spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
ad pkt 4: Behandling af indkomne forslag
1. Forslag til ændring af vedtægtbestemmelser § 1.1 og § 3 og § 5.2 fremsat af
bestyrelsen.
Vedtægtsændringerne gør det muligt for medlemmer som bliver tvunget på
efterløn når de fylder 60 år at opretholde understøttelse fra APA - forudsat at
man har været medlem i min. 5 år og at understøttelsen ikke reducerer
efterlønsudbetalingen.
Til forslaget stillede forsamlingen følgende spørgsmål:
- har advokat været rådspurgt om formuleringsændringer og indhold? - hvilket
blev bekræftet af bestyrelsen.
- hvad sker der hvis antallet af tvungne efterlønnere stiger og dermed stigende
udgifter til ordningen? - svar fra bestyrelsen at man har undersøgt
medlemslisten som viser at dette ikke i overskuelig fremtid bliver noget problem
- iøvrigt er man dækket ind med de almindelige regler for kassens solvens hvis
kassens økonomi skulle blive truet af ordningen.
- Formanden sluttede behandlingen med at understrege at forslaget skal
godkendes af DAL før det kan realiseres.
Forslaget blev derefter sendt til afstemning og godkendt med alle stemmer på
nær 1.
Forslaget sendes til godkendelse hos DAL.
2. Forslag til oprettelse af en overbygningskasse i APA.
Formanden indledte med en redegørelse for indholdet i det udsendte papir vedr.
oplæg til etablering af en overbygningskasse og arbejdet som lå forud.
Bestyrelsen er nu kommet til det punkt hvor det er nødvendigt at høre
medlemmerne for at se om de nødvendige 150 interresserede er til stede som
er forudsætningen for at man kan arbejde videre med en realisering - og beder
derfor generalforsamlingen om tilslutning til skitsen til etablering af en
overbygningskasse i APA og bemyndigelse til at åbne for medlemstegning.
Overbygningen sættes først i værk når 150 har meldt sig ind.
Til forslaget fremkom en række bemærkninger fra forsamlingen og der blev
stillet fremsat følgende konkrete spørgsmål:
- hvad er de administrative ændringer - skal man have 2kasser, 2bestyrelser, og
2 generalforsamlinger? - bestyrelsens svar: samme bestyrelse som nu men
økonomisk vandtætte skoder mellem de to ordninger - ihvertfald i starten.
- er forslaget tilstrækkeligt belyst til en fremlægning for medlemmerne? bestyrelsens svar: forslaget er så gennemarbejdet som det er muligt på
nuværende tidspunkt - først når ordningen har kørt i et par år kan et
erfaringsgrundlag indarbejdes i forbindelse med en justering.

Til forslaget fremkom en række bemærkninger fra forsamlingen og der blev
stillet fremsat følgende konkrete spørgsmål:
- hvad er de administrative ændringer - skal man have 2kasser, 2bestyrelser, og
2 generalforsamlinger? - bestyrelsens svar: samme bestyrelse som nu men
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- kan man ikke lave en overbygning med flere udbetalingsstørrelser ? bestyrelsens svarede til dette at det ville give for megen adnministration.

Forsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at gå videre med arbejdet med
overbygningskassen med 21 stemmer for, 2 imod og 4 undlod at stemme.
3. Forslag til kontingentreduktion til medlemmer på orlov.
Hanne Brøndum fra bestyrelsen forelagde forslaget til kontingentreduktion for
medlemmer på orlov motiveret med, at man i en orlovssituation ikke stå¨r til
rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke kan modtage understøttelse fra
APA.
Per Dyring foreslog i denne sammenhæng bestyrelsen at tage op, om
medlemmer som er nogle år i udlandet kan opretholde deres anciennitet ved
tilbagekomsten, ved at bertale dimittendsats i udlandsperioden.

Forslaget blev vedtaget med 21 for, 2 imod og 4 undlod at stemme.
ad pkt. 5: Budgetforslag m.m.
Det fremlagte budget blev gennemgået af kasseren Anni Vestergård - som
understregede at budgettet for det kommende år stort set følger tallene fra
sidste års budget. Der var kun få bemærkninger til forslaget fra forsamlingen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
ad pkt. 6: Valg til bestyrelse og revisor
På valg fra den siddende bestyrelse var: Jeppe Gitz-Johansen, Anni Vestergård
og Hanne Brøndum (supl.) som alle var villige til genvalg. Fra forsamlingen
opstillede Søren Bendtsen og Mette Berglund.
Inden afstemningen fandt sted havde enkelte medlemmer af den nuværende
bestyrelse ordet : - Dorte Fenst og Anni Vestergård understregede vigtigheden
af at bestyrelsen kunne arbejde sammen og lave demokratiske beslutninger
hvilket efter deres opfattelse havde været et problem i den siddende betyrelse
på grund af den afgåede formand Jeppe Gitz-Johansens tilstedeværelse. De
anbefalede derfor forsamlingen at stemme på en af de nyopstillede til
bestyrelsen. Jens Smed kommenterede disse indlæg med at Jeppe GitzJohansen i sin formandsperiode havde lavet et stort stykke arbejde for APA
hvilket man ikke måtte glemme. Christian Lauritzen gav udtryk for at Jeppe
Gitz-Johansen endnu i visse situationer havde en formand "i maven" hvilket
kunne være et problem som ny i formandsstolen.
Valgresultat:
Hanne Brøndum 20 stemmer - valgt som bestyrelsesmedlem
Søren Bendtsen 19 stemmer - valgt som bestyrelsesmedlem
Anni Vestergård 12 stemmer - valgt som suppleant
Jeppe Gitz-Johansen 8 stemmer

Gitz-Johansen endnu i visse situationer havde en formand "i maven" hvilket
kunne være et problem som ny i formandsstolen.
Valgresultat:
Hanne Brøndum 20 stemmer - valgt som bestyrelsesmedlem
Søren Bendtsen 19 stemmer - valgt som bestyrelsesmedlem
Anni Vestergård 12 stemmer - valgt som suppleant
Jeppe Gitz-Johansen 8 stemmer
Mette Berglund 6 stemmer
Genvalg til revisor Erik Markussen
ad pkt. 7: Eventuelt
Ros til arrangementet fra flere sider
Sign.:
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