Referat af APAs generalforsamling d. 4. marts 2006.
APAs generalforsamling 2006 afholdtes lørdag den 4. marts 2006 kl. 13.00 på
Ordrupgaard, Vilvordevej 110, 2920 Charlottenlund.
I generalforsamlingen deltog 35.
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 og at dagsorden med bilag var udsendt rettidigt.
Ad. pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Chr. Lauritzen præsenterede bestyrelsen: Søren Bendtsen, (Anni Vestergaard langtids sygemeldt), Jens Smed, Jane Willumsgaard, Irene Kolby og Hanne
Brøndum
Chr. Lauritzen supplerede den udsendte skriftlige beretning med reflektioner
over den herskende politiske tilstand og med understregning af at APA er for
alle arkitekter uanset køn, tro og nationalitet.
Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen vedr. medlemstal, muligheden for at
få APA på efterløn og understøttelsesperiodens længde efter de 60 år.
Chr. Lauritzen oplyste, at en del medlemmer naturligt melder sig ud af APA, når
de ikke længere kan få understøttelse - pensionering, frivillig overgang til
efterløn, arbejde i udlandet, fleksjob m.v. Det spiller også en rolle hvor stor
arbejdsløsheden generelt er. Frafaldet i forbindelse med tegning af lønsikring i
private forsikringsselskaber er ganske ringe.
APA har fået godkendt, at der fortsat kan udbetales APA til medlemmer, der
tvinges på efterløn efter længere tids ledighed. Det sker hvis man ved de fyldte
60 år ikke længere opfylder arbejdstidskravet. Hvis arbejdstidskravet er opfyldt,
kan der efter de 60 år i alt oppebæres understøttelse fra staten i 130 uger +
APA.
Bestyrelsens beretning godkendtes med applaus.
Ad. pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
På grund af kasserer Anni Vestergaards sygdom gennemgik Chr. Lauritzen
regnskabet.
Årets resultat udviser et overskud på kr. 356.320, hvor der var budgetteret med
et underskud på kr. ÷195.000.
Den positive udvikling skyldes den faldende ledighed.
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
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Ad. pkt. 4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse
af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
Chr. Lauritzen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2006.
Der budgetteres med et tilskud fra AA på kr. 404.000, hvilket er ca. kr. 130.000
mindre end i 2005 og en følge af den aftrapning af tilskuddet som AA har
besluttet.
Bestyrelsen forventer en fortsat gunstig udvikling i beskæftigelsen og foreslår at
understøttelsen fra uge 14 stiger til kr. 450 kr (+ kr. 50). Bestyrelsen har
budgetteret med 145 understøttelsesportioner pr. måned.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent pr. 1.4.06 på kr. 960 pr. kvartal for
medlemmer der ikke er medlem af AA. Dog hæves kontingentet til kr. 840 pr.
kvartal for medlemmer der er medlem af AA grundet det faldende tilskud fra AA.
For dimittender der samtidig er medlem af AA vil kontingentet være kr. 84 pr.
kvartal. For andre dimittender uændret kr. 96 pr. kvartal.
Ændringerne vil træde i kraft fra 1. april 2006.
Det samlede budgetforslag opererer med indtægter på kr. 3.675.000 og udgifter
på kr. 3.687.000. Det budgetterede underskud er på kr. ÷12.000.
Pr. 1 januar 2006 er medlemstallet 990. Heraf er 32 medlemmer ikke medlem af
AA mens 33 er registreret som dimittender.
Der var fra forsamlingen stor tilfredshed med det fremlagte budget for 2006,
som herefter blev vedtaget.
Ad. pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Der var fra et medlem fremsat følgende forslag:
Hej.
Jeg sender hermed en forespørgsel om at få et punkt tilføjet dagsordenen til
den årlige generalforsamling i APA.
Jeg er bekendt med, at det på nuvaerende tidspunkt ikke er muligt at modtage
ydelser fra APA, mens man er på barsel. Jeg vil derfor høre, om det ikke burde
tages op på dette års generalforsamling, med henblik på at blive aendret.
I følge reglerne skal man vaere til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne
modtage APA, og det er naturligvis ikke muligt, når man er på barsel, men
burde barselsorlov ikke ligge udenfor disse krav og bestemmelser? Hvorfor er
det netop, når man er på barsel, man ikke kan have det økonomiske
sikkerhedsnet?
Jeg håber, I vil saette det på som et punkt på det kommende møde.
Venlig hilsen
NN
Det er bestyrelsens opfattelse, at forslaget ikke kan gennemføres uden en
ændring af vedtægtens § 1.1, som definerer APA's formål:
Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse (APA), der administrerer indbetalte
midler, har til formål at yde sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af
arbejdsløshed.
Med bemærkning om, at forslaget ikke kan vedtages i den foreliggende form
foreslog bestyrelsen, at man alligevel drøftede forslaget.
Dirigenten optog herefter forslaget til drøftelse:
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Ledige lønmodtagere på barsel er diskrimineret i forhold til ansatte, som får hel
eller delvis løn under barsel. APA under barsel kunne også være en parameter
for at fastholde og tiltrække yngre medlemmer. Medlemmer på barsel er
ligestillet medlemmer, som er ramt af sygdom. Barsel er et frit valg, så man
ved, hvad man går ind til. Forslaget vil stride mod bestemmelsen om at stå til
rådighed for arbejdsmarkedet. Der blev peget på muligheden for at søge om
hjælp fra Arkitekternes Understøttelsesfond.
Dirigenten konkluderede, at forslaget ikke kunne vedtages i henhold til
vedtægten, og at der var lige så mange, der var for forslaget om APA under
barsel, som der var imod forslaget.
Ad. pkt. 6. Valg af bestyrelse og revisor.
Til bestyrelsen genvalgtes Chr. Lauritzen (2006-08), Jens Smed (2006-08), Jane
Willumsgaard (2006-08) og Irene Kolby (2006-08).
Som revisor valgtes Svend-Erik Jensen fra revisionsfirmaet Brdr. Jensen. Den
hidtidige revisor Erik Markussen har måttet frasige sig opgaven på grund af
alder.
Ad. pkt. 7. Eventuelt.
Et medlem foreslog, et kvartals gratis medlemsskab for dimittender.
Chr. Lauritzen takkede forsamlingen for god ro og orden. Bestyrelsen ville tage
de under generalforsamlingen fremkomne ideer og forslag med hjem til
nærmere vurdering. Der var ligeledes en tak til mødets dirigent Lis Langvad og
referenten Anna Pålsson
Lis Langvad / Dirigent
Anna Pålsson / Referent

