Referat af APA's Generalforsamling 16. MARTS 2002
Generalforsamlingen blev afholdt på kunstmuseet Trapholt ved Kolding. 23
medlemmer var mødt frem inkl. bestyrelsen.
Ad. pkt. 1: Valg af dirigent
Jesper Steppat blev på bestyrelsens opfordring valgt som dirigent og
konstaterede straks at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad. pkt. 2: Bestyrelsens beretning v/ Christian Lauritsen
- Invitationen til medlemsskab af en supplerende overbygningsordning med
større ind- og udbetalinger ovenpå den nuværende APA - af bestyrelsen
navngivet APA-Plus - fik kun 20 interessetilkendegivelser hvilket er alt få til at
kassen kan realiseres med en fornuftig økonomi. Initiativet er derfor udsat indtil
videre.
- Medlemmer i alderen 60 - 64 år som bliver tvunget på efterløn kan nu få APAstøtte efter at bestyrelsen på en henvendelse til Arbejdsdirektoratet har fået
positivt svar på ordningens lovlighed.
- Bestyrelsens arbejde med at skaffe medlemmer som er stødt mod
dagpengeloftet og derfor ikke modtager fuld APA-støtte har indtil nu været
forgæves. Svar på henvendelse til den tidligere arbejdsminister om en løsning af
problemet var negativt. Bestyrelsen vil nu rette henvendelse til den ny
arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen i håb om at han har et andet syn på
tingene.
- bestyrelsens arbejde med kontigentreduktion for særlige medlemsgrupper,
som af andre grunde end lønarbejde er afskåret fra at få støtte, er på grund af
formuleringsproblemer i teksten til vedtægtsændringer udsat til næste
bestyrelsesperiode.
- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra AAK, vores mangeårige
samarbejdspartner i forbindelse med udbetaling af APA-støtte, med forslag til en
formaliseret samarbejdsaftale med en præcisering af samarbejdets indhold.
Aftalens omfattende ordlyd og indhold kræver grundige overvejelser og evt.
ændringsforslag før en evt. underskrivelse, hvilket der vil blive arbejdet hen
imod i den kommende bestyrelsesperiode.
Efter enkelte afklarende spørgsmål blev bestyrelsens beretning godkendt.
Ad. pkt. 3 : Regnskab for det forløbne år v/ Christian Lauritsen på grund
af kasserens midlertidige ildebefindene.
- Grundlæggende har APA i det forløbne regnskabsår haft en sund økonomi som
udviser et mindre overskud på driften.
Efter enkelte uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt.
Ad. pkt. 4 : Budgetforslag v/ Christian Lauritsen på grund af kasserens
midlertidige ildebefindene.
-på baggrund af en skønnet uændret kontigentindbetalinger og overskud fra
værdipapirer og et DAL-tilskud som hidtil på kr.800 pr medlem (850 ialt) og
uændret antal udbetalte støtteportioner budgetteres med uændret årskontigent
på kr.2400 og en forhøjelse af støtteportioner fra kr. 2400 til kr. 2600 pr.
udbetalingsperiode. Et mindre budgetunderskud udjævner de senere års pæne
overskud på regnskabet.
Efter enkelte uddybende spørgsmål og forslag til ændret formulering af enkelte
poster, bl. a. vedr. administrationsbidraget, blev forslaget godkendt.
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Ad. pkt. 5 : Indkomne forslag.
- bestyrelsens forslag til ændring af § 4. vedr. reduktion af kontingent for
særlige medlemsgrupper, bliver stående indtil formuleringsproblemerne er
afklaret.
- bestyrelsens forslag til ændring af § 7.1-7.3 vedr. valg af suppleanter til
bestyrelsen blev ændret til:
"§7.1 - Bestyrelsen består af 7 medlemmer."
"§7.2 - et medlem vælges af DAL/AA’s repræsentantskab og 6 medlemmer
vælges af kassens generalforsamling."
"§7.3 - medlemmer vælges for 2 år."
NB. generalforsamlingen vedtog en hensigtserklæring som pålægger den
kommende bestyrelse at udarbejde en tilføjelse til ændringen i § 7 som
fastlægger regler for et minimumsantal i bestyrelsen i tilfælde af at et stort
antal medlemmer går i utide. Tilføjelsen fremlægges på næste
generalforsamling.
Med nævnte hensigtserklæring blev forslaget vedtaget.
Ad. pkt. 6: Valg til bestyrelse.
På valg er Christian Lauritzen, Jens Smed og Dorte Fenst. Dorte ønsker ikke
genvalg og i stedet opstiller bestyrelsen Jesper Steppat.
Christian, Jens og Jesper kunne dermed uden afstemning indtræde i den
kommende bestyrelse.
Tak til Dorthe Fenst fra formanden for et godt stykke arbejde i den tid hun har
været med i APA’s bestyrelse.
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