Referat af APAs generalforsamling d. 1. marts 2003.
Generalforsamlingen blev afholdt på Experimentarium, Tuborg Havn, Hellerup.
38 medlemmer var mødt frem inkl. bestyrelsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af
understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og revisor.
Eventuelt.

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent.
APAs formand Christian Lauritzen bød velkommen og foreslog Lis Langvad som
dirigent, hvilket de fremmødte bifaldt.
Lis Langvad konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og
indkaldt.
Ad. pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Chr. Lauritzen præsenterede bestyrelsen: Karen Frisendal (udpeget af DAL),
Søren Bendtsen, Anni Vestergaard (kasserer), Jens Smed
(hjemmesidebestyrer), Hanne Brøndum. Jesper Steppat havde desværre måttet
melde afbud på grund af sygdom.
Chr. Lauritzen uddybede den udsendte skriftlige beretning:
•

Ledigheden er steget med øgede udbetalinger til følge.

•

Hvis medlemmer af DAL stemmer ja til en deling vil en af konsekvenserne
være, at tilskuddet fra DAL bliver nedtrappet fra 1. januar 2004 og senere
falder væk. Der vil eventuelt kunne hentes tilskud i andre organisationer.
APAs bestyrelse har i sit forslag til vedtægtsændringer lagt vægt på at
alle hidtidige medlemmer fortsat kan være medlem af APA uanset om de
er medlem af DAL, AAR eller PAR.
I konsekvens af at den økonomisk binding til DAL ophører, vil DALs
udpegning af medlem til APAs bestyrelse falde væk.

•

APAs hjemmeside har nu sit eget domæne http://saltet.dk

•

“For Lavt til Loftet” er afsluttet efter at 2 på hinanden følgende
arbejdsministre har sagt nej til en dispensation. Der gøres nu ikke mere
ved sagen.
Eneste mulighed for at få hævet satsen er at få 3 mdr. arbejde med en
løn der er høj nok til at rumme max. dagpenge + APA og derefter få
beregnet en ny dagpengesats.

•

Arbejdet med etableringen af en overbygning - APA Plus hviler indtil
videre. Grundlaget for igangsætning var mindst 150 medlemmer men kun
20 har vist sig interesseret.

•

Samarbejdet med AAK. Ca. 20 medlemmer er medlem af ASE. For
medlemmer af ASE sker kontingentopkrævningen og udbetaling manuelt.
Øvrige medlemmer er medlemmer af AAK. AAK foretager
kontingentopkrævningen for APA og leverer beregningsgrundlaget for de
støtteportioner som APA udbetaler.
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Samarbejdet med AAK er søgt formaliseret i en administrationsaftale med
en bekræftelse af hvilke forretningsgange der skal anvendes, herunder i
hvilket omfang APA hæfter for evt. fejludbetalinger.
Det forventes at der kan indgås en administrationsaftale i løbet af 2003.
Der foregår udveksling af oplysninger mellem APA, AAK og Ase. APAs
medlemmer accepterer dette ved indmeldelsen.
Efter en længere diskussion om adskillelsen af DAL blev beretningen godkendt.
Ad. pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Kasserer Anni Vestergaard gennemgik regnskabet. Der i dag 938 medlemmer. 9
ud af 10 nyindmeldte er dimittender.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. pkt. 4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse
af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
Anni Vestergaard gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2003: Der
budgetteres med tilskuddet fra DAL i 2003. Grundet den stigende ledighed må
kontingentet hæves med 100 kr. pr. kvartal samtidig med en reduktion af
støtteportionerne med 100 kr. om ugen - fra 600 kr. til 500 kr. Ændringerne vil
træde i kraft fra 1. april 2003.
På trods heraf udviser budgettet et underskud på kr. -422.900.
I forbindelse med behandlingen af Budgetforslaget fremkom forslag om hæve
kontingentet yderligere. Bestyrelsen tilkendegav at det i 2004 kunne blive
aktuelt med en yderlig stigning i kontingentet afhængig af ledighedens udvikling
og størrelsen (reducering) af tilskuddet fra DAL
Debatten afsluttedes med ros til bestyrelsen da forsamlingen fandt, at der var
fundet en fin balance mellem nedsættelsen af udbetalingerne,
kontingentforhøjelse og forbrug af egenkapital.
Herefter godkendtes budgettet for 2003.
Ad. pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Chr. Lauritzen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer med
understregning af, at vedtægtsforslaget skal sikre adgangen til fortsat APAmedlemskab i en situation med frit valg af medlemsskab til DAL, AAR og PAR.
Da der i 2 af organisationerne endvidere kan optages andre faggrupper har
bestyrelsen indføjet en bestemmelse om, at medlemskab af APA tillige
forudsætter en akademisk uddannelse som arkitekt.
Medlemmer af APA skal derfor være medlem af enten DAL, AAR eller PAR,
medlem af enten AAK eller ASE samt have en akademisk arkitektuddannelse.
Vedtægtsforslaget træder kun i kraft, hvis der sker en adskillelse af DAL.
Ændringerne skal også godkendes af DALs bestyrelse.
Den efterfølgende debat berørte væsentligst kriterierne for
medlemsafgrænsning, samarbejdet med AAK og ASE, evt. fremtidige
tilskudsgivere m.v.
Derudover var der forslag om at man i § 10 angav et minimum for hvor mange
deltagere der skal være tilstede i en besluttende generalforsamling. Bestyrelsen
tilkendegav, at man ville overveje dette i forbindelse med en evt. senere
ændring.
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Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med 37 stemmer for
og 1 imod.
Ad. pkt. 6. Valg af bestyrelse og revisor.
Til bestyrelsen blev genvalgt Søren Bendtsen (2003-05), Anni Vestergaard
(2003-05), og Hanne Brøndum (2003-05).
Som revisor genvalgtes Erik Markussen.
Ad. pkt. 7. Eventuelt.
Der var tak til bestyrelsen for endnu et godt arrangement.
Vi var nogle der havde glæde af de frittede melorme resten af dagen....
Lis Langvad / Ordstyrer
Anna Pålsson / Referent

