Referat af APAs generalforsamling d. 19. marts 2005.
Generalforsamlingen blev afholdt i Filmby Århus, Filmbyen 23, 8000 Århus C.
Ved generalforsamlingens begyndelse var 33 medlemmer tilstede inkl.
bestyrelsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

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.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. 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 og at dagsorden med bilag var udsendt rettidigt.
Ad. pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Chr. Lauritzen præsenterede bestyrelsen: Søren Bendtsen, Anni Vestergaard,
Jens Smed, Jane Willumsgaard, Irene Kolby og Hanne Brøndum
Chr. Lauritzen supplerede den udsendte skriftlige beretning med reflektioner
over den herskende politiske tilstand, folketingsvalget, Tsunami m.v.
Chr. Lauritzen udtrykte glæde over bestyrelsens aldersmæssige sammensætning
og fremhævede de to yngre medlemmer af bestyrelsen - Irene og Jane.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som godkendtes uden
bemærkninger.
Ad. pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Kasserer Anni Vestergaard gennemgik regnskabet.
Årets resultat udviser et underskud på kr. 179.925 hvilket er en smule mere end
budgetteret (kr. ÷171.000)
Revisionen har ikke haft bemærkninger til årsregnskabet.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet som herefter godkendtes.
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 2005. Der
budgetteres med et tilskud fra AA på kr. 538.000, hvilket er mindre end i 2004
og en følge af den aftrapning af tilskuddet som AA har besluttet.
Bestyrelsen forventer en fortsat stigning i ledigheden og i bedste fald en
uændret ledighed. Antallet af udbetalinger (fulde portioner) var i 2004 145 pr.
måned, hvilket var 20 portioner mere end året før. Bestyrelsen har budgetteret
med samme nominelle stigning i 2005, der således resulterer i et
gennemsnitstal på 165 portioner pr. måned.
For ikke at komme ud med et for stort underskud foreslår bestyrelsen, at
portionsstørrelsen pr. 1.4.05 nedsættes fra 450 til 400 kr./uge.
Tilsvarende forslår bestyrelsen, at kontingentet pr. 1.4.05 hæves til kr. 800 pr.
kvartal for medlemmer der er medlem af AA og til kr. 960 pr. kvartal for
medlemmer der ikke er medlem af AA. For dimittender der samtidig er medlem
af AA vil kontingentet være kr. 80 pr. kvartal. For andre dimittender kr. 96 pr.
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Ændringerne vil træde i kraft fra 1. april 2005.
Det samlede budgetforslag opererer med indtægter på kr. 3.729.000 og udgifter
på kr. 3.924.000. Det budgetterede underskud er på kr. ÷195.000.
Pr. 1 januar 2005 er medlemstallet 1064. Heraf er 17 medlemmer ikke medlem
af AA mens 123 er registreret som dimittender.
Der var fra forsamlingen enkelte kommentarer vedr. bestyrelses relative
pessimistiske syn på beskæftigelsessituationen, idet det var opfattelsen, at
ledigheden nu havde toppet og at det gik fremad.
Budgettet for 2005 blev herefter vedtaget.
Ad. pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte 2 forslag til vedtægtsændringer:
1.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens §2 vedr. medlemsret så
medlemskab af APA ikke længere forudsætter samtidigt medlemskab af
enten AA, Arkitektforbundet eller Danske Ark.
Forslaget fremsættes som en følge af selvstændiggørelsen af institutioner
og organisationer under den gamle DAL-paraply:
§ 2. Medlemsret
2.1. Som medlemmer kan optages akademiske arkitekter hvis
uddannelse er godkendt i henhold til EU-direktiv 85/384 med senere
ændringer.
Medlemskabet forudsætter tillige:
2.2. Medlemsskab af Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) eller
Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende i Danmark
(ASE).
Den foreslåede ændring af vedtægten blev vedtaget med 28 stemmer for
og 2 imod

2.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens §6.2 vedr. varsling af
generalforsamling således at dette kan ske elektronisk via APA's
hjemmeside.
Bestyrelsens begrundelse for forslaget: "APAs varsling af
generalforsamlinger er hidtil sket ved annoncering i Arkitekten. Med
henvisning til Bestyrelsens forslag om ophævelse af bindingen til
samtidigt medlemsskab af enten AA, Arkitektforbundet og Danske Ark
(PAR) vil det ikke fremover være muligt at sikre, at alle medlemmer vil
modtage en varsling gennem Arkitekten. Indkaldelsen vil i stedet skulle
varsles med brevpost.
Portoudgiften hertil kan spares, hvis der kan ske elektronisk
annoncering."
Forslaget blev grundigt debatteret og der var ikke umiddelbart tilslutning
til at erstatte den "analoge" formidlingsmetode med en "digital". Flere
foreslog en kombination af de to medier bl.a. med oprettelse af
malinglister m.v.
På baggrund af debatten valgte Bestyrelsen at trække forslaget.

Ad. pkt. 6. Valg af bestyrelse og revisor.
Til bestyrelsen genvalgtes Søren Bendtsen (2005-07), Hanne Brøndum
(2005-07) og Anni Vestergaard (2005-07)
Som revisor genvalgtes Erik Markussen.
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Ad. pkt. 7. Eventuelt.
Et medlem foreslog, at man kollektivt skulle udmelde sig af AA hvis der ikke
kom flere penge.
Chr. Lauritzen takkede forsamlingen for god ro og orden. Der var ligeledes en
tak til mødets ordstyrer Lis Langvad, Filmby Århus og de to "rundvisere"
arkitekt MAA Bue Beck og arkitekt MAA Niels Poulsen, der tidligere på dagen
havde fortalt os om historien bag bygningerne og om projektet.
Lis Langvad / Ordstyrer
Jens Smed / Referent

