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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, Jens Smed, Jane
Willumsgaard, Irene Kolby og Hanne Brøndum.
Chr. Lauritzen supplerede den udsendte skriftlige beretning.
CL konstaterede, at antallet af arbejdsløse i DK efter de officielle statistikker er
faldet til 100.000 og at også APA nyder godt af den lave ledighed. CL omtalte
nogle mindre udbetalingsproblemer som var opstået med udgangen af 2006,
hvor en række medlemmer har fået mindre udbetalt. Fejlen kan ikke
umiddelbart lokaliseres , men er formentlig et EDB-problem. De berørte får de
manglende beløb udbetalt manuelt. Der arbejdes med en løsning af problemet.
Bestyrelsens beretning godkendtes med applaus.
Ad. pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Kasserer Jens Smed gennemgik regnskabet for 2006.
Årets resultat udviser et overskud på knap 1 mio. kr., hvor der var budgetteret
med et underskud på kr. ÷12.000.
Den positive udvikling skyldes den faldende ledighed.
Resultatopgørelsen for 2006 udviser et overskud på 969.000, som overføres til
kapitalkontoen.
Bestyrelsen finder det postitivt, at der med overskuddet i 2006 sker en
konsolidering af APA's formue, der kan indhente de senere års træk på
kapitalen.
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.
Jens Smed gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2007.
Som en konsekvens af den positive udvikling i 2006 foreslår bestyrelsen
uændret kontingent og en hævelse af understøttelsen.
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Der budgetteres med et tilskud fra AA på kr. 236.000 - mindre end i 2006 og en
følge af den aftrapning af tilskuddet som AA har besluttet.
Bestyrelsen foreslår at understøttelsen fra uge 14 stiger til kr. 525 kr. pr. uge (+
kr. 75).
Bestyrelsen har budgetteret med 115 understøttelsesportioner pr. måned (mod
145 i 2006).
Bestyrelsen forslår et enhedskontingent pr. 1.4.07 på kr. 840 pr. kvartal for alle
medlemmer. Differentieringen mellem medlemmer/ikke-medlemmer af AA
ophæves. For dimittender vil kontingentet være kr. 84 pr. kvartal.
Ændringerne vil træde i kraft fra 1. april 2007.
Det samlede budgetforslag opererer med indtægter på kr. 3.445.000 og udgifter
på kr. 3.420.000. Det budgetterede overskud er på kr. 25.000.
Pr. 1 januar 2007 er medlemstallet 908. Heraf er 44 medlemmer ikke medlem af
AA mens 7 er registreret som dimittender.
Der var fra forsamlingen stor tilfredshed med det fremlagte budget for 2007,
som herefter blev 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 valgtes:
Hanne Brøndum (genvalg 2007-09), Jørgen Becker-Chistensen (nyvalg
2007-09) og Rita Dahmcke (nyvalg 2007-09).
Søren Bendtsen valgte ikke at genopstille, da han fylder 65 år inden udgangen
af valgperioden.
Som revisor valgtes Svend-Erik Jensen fra revisionsfirmaet Brdr. Jensen.
Ad. pkt. 7. Eventuelt.
Chr. Lauritzen takkede Søren Bendtsen for arbejdet i bestyrelsen. Der var
ligeledes en tak til mødets dirigent Lis Langvad og referenten Anna Pålsson
Lis Langvad takkede forsamlingen for god ro og orden, men beklagede samtidig,
at ikke flere medlemmer havde fundet vej til Middelfart Bibliotek.
Lis Langvad / Dirigent
Anna Pålsson / Referent

