Referat af APAs generalforsamling d. 6. marts 2004.
Generalforsamlingen blev afholdt i Johannes Larsen Museet, Møllebakken 14,
5300 Kerteminde. 33 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. Lis Langvad blev foreslået og
valgt som dirigent.
Lis Langvad konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og
indkaldt.
Ad. pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Chr. Lauritzen præsenterede bestyrelsen: Karen Frisendal, Søren Bendtsen, Anni
Vestergaard og Jens Smed. Hanne Brøndum havde som nybagt mor meldt
afbud, mens Jesper Steppat var udtrådt af bestyrelsen i efteråret.
Chr. Lauritzen supplerede den udsendte skriftlige beretning:
•
•

Ledigheden er steget med øgede udbetalinger til følge.
Alternative forsikringsordninger er nu mulige. AAK har etableret sin
Lønsikring (TopDanmark) fra 1. marts. (mere information på AAK’s
hjemmeside).
Lignende ordning kan tegnes gennem Arkitektforbundet.
•
APA har en billig administration og skal ikke være et forsikringsselskab.
APA skal heller ikke tjene penge på medlemmerne. Det var Chr.
Lauritzens håb, at medlemmerne fortsat vil støtte op om APA og APA's
idégrundlag.
•
Chr. Lauritzen erindrede om APAs hjemmeside på http://saltet.dk
Der var ingen kommentarer til beretningen, som godkendtes uden
bemærkninger.
Ad. pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Kasserer Anni Vestergaard gennemgik regnskabet.
Kontingentet steg pr. 1.4.03 fra 600 til 700 kr. pr. Kvartal.
Revisionen har ikke haft bemærkninger
Regnskabet vil blive underskrevet af bestyrelsen.
Susanne Møller spurgte om det var lovligt at udsende regnskabet uden
underskrifter.
Chr. Lauritzen beklagede på bestyrelsens vegne, at det ikke havde været muligt
at få regnskabet underskrevet, men forsikrede, at det snarest ville ske.
Frode Mahnecke bemærkede, at da Revisoren ved sin underskrift har godkendt
regnskabet kan generalforsamlingen vel også stå inde for det.
Herudover var der ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
Ad. pkt. 4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse
af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
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Anni Vestergaard gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2004: Der
budgetteres med et tilskud fra AA på kr. 665.000, hvilket er mindre end i 2003.
AA har på baggrund af indførelse af en kontingentreduktion for nyuddannede
nedsat det tilskud de yder til medlemmer af APA fra 200 kr./kvartalet til 70 kr./
kvartalet. Det drejer sig om ca. 300 APA-medlemmer. Bestyrelsen forventer en
fortsat stigning i ledigheden og i bedste fald en uændret ledighed. Antallet af
udbetalinger (fulde portioner) steg i 2003 med ca. 16 %. Som udgangspunkt for
budgettet er anvendt den samme stigning i 2004, hvilket bringer antallet af
udbetalte (fulde) portioner op på 145 pr. måned. For ikke at komme ud med et
for stort underskud foreslår bestyrelsen, at portionsstørrelsen pr. 1.4.04
nedsættes fra 500 til 450 kr./uge. Tilsvarende forslår bestyrelsen, at
kontingentet pr. 1.4.04 hæves til kr. 700 til kr. 750 pr. kvartal. For
dimittendmedlemmer vil stigningen være kr. 5 - fra kr. 75 til kr. 80 pr. kvartal.
Endelig forslår bestyrelsen, at kontingentet for ikke AA-medlemmer stiger med
kr. 200 pr. kvartal. Forslaget er begrundet i det mistede tilskud fra AA. Forslaget
har ikke p.t. større betydning, da kun 2 af APAs medlemmer ikke er medlem af
AA. Ændringerne vil træde i kraft fra 1. april 2004. Det samlede budgetforslag
opererer med indtægter på kr. 3.696.000, udgifter på kr. 3.867.000 og deraf et
underskud på kr. 171.000.
Medlemstallet i det forløbne år er steget med 100 medlemmer til 1035.
I forbindelse med behandlingen af Budgetforslaget blev spurgt om flg.:
•
•

Hvor længe kan man forvente, at tilskuddet fra AA vil fortsætte.
Hvilke skattemæssige fradragsmuligheder er der for de forskellige
kontingenter.
Bestyrelsen svarede, at tilskuddet fra AA vil fortsætte men blive aftrappet.
Hastigheden vil afhænge af AAs økonomi. Om fradragsmuligheder kunne
oplyses, at kontingentet til APA er fuldt fradragsberettiget. Ligeledes er
kontingentet til Arkitektforbundet (fagforeningskontingent) fuldt
fradragsberettiget mens kontingentet til AA er fradragsberettiget med 50%.
Bestyrelsen understregede, at forslaget om at lade kontingentet for ikke AAmedlemmer stige med kr. 200 pr. kvartal ikke skal ses som en strafafgift.
Forslaget er stillet på baggrund af en økonomisk realitet. Evt. kan man se det
som en indikering af hvad kontingentet vil stige til hvis tilskuddet fra AA falder
helt væk.
Efter yderligere diskussion af kontingentrelationerne mellem de forskellige
arkitektorganisationer satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning.
Budgettet for 2004 blev herefter vedtaget.
Ad. pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad. pkt. 6. Valg af bestyrelse og revisor.
Til bestyrelsen blev genvalgt Chr. Lauritzen (2004-06) og Jens Smed (2004-06).
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Jane Willumsgaard (2004-06) og
Irene Kolby (2004-06).
Som revisor genvalgtes Erik Markussen.
Chr. Lauritzen takkede Karen Frisendahl for indsatsen i bestyrelsen de sidste 4
år.
Ad. pkt. 7. Eventuelt.
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Et medlem spurgte om reglerne for modtagelse af APA i forbindelse med
efterløn. Reglerne er sådan:
•

Man kan få APA, hvis man er tvunget på efterløn efter § 55 stk. 2 i Lov
om Arbejdsløshedsforsikring. Denne situation vil typisk indtræde for 60årige, hvor dagpengeretten er udløbet efter en længere ledighedsperiode.
•
Man kan ikke få APA, hvis man frivilligt går på efterløn. Denne situation
vil typisk optræde efter afbrydelse af et længere fast ansættelsesforhold,
hvor man fortsat kan vælge at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men
af egen fri vilje vælger at gå på efterløn.
Chr. Lauritzen takkede forsamlingen for god ro og orden. Der var ligeledes en
tak til mødets ordstyrer Lis Langvad og referenten Anna Pålsson.
Lis Langvad / Ordstyrer
Anna Pålsson / Referent

