Referat af APAs generalforsamling d. 1. marts 2008.
APAs generalforsamling 2008 afholdtes lørdag den 1. marts 2008 kl. 14.30 på IT
Universitetet, Ørestaden, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S.
I generalforsamlingen deltog 23.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab.
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.
Christian Lauritzen præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Brøndum, Rita Dahmcke, Irene Kolby og Jane Willumsgaard, samt
viderebragte hilsener fra Jørgen Becker-Christensen og Jens Smed som på
grund af akut sygdom og bortrejse ikke kunne være til stede.
Christian Lauritzen supplerede den udsendte skriftlige beretning med enkelte
henvisninger til aktuelle forhold: at de ledige ifølge de nyeste regler skal søge
mindst fire opslåede jobs pr. uge, og at det seneste ledighedstal for januar 2008
er på 2,1 % på landsbasis.
I APA var der i januar 2008 udbetalt ydelser til 100 medlemmer, med et beløb
som omregnet svarer til mellem 75 og 80 fuldtidsledige.
Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.
Ad pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
Da kasserer Jens Smed var bortrejst gennemgik Christian Lauritzen regnskabet
for 2007.
Årets resultat udviser et overskud på ca. 1,1 mio. kr., hvor der var budgetteret
med et overskud på kr. 25.000.
Overskuddet skyldes den lavere ledighed i forhold til budgettet, idet øvrige
poster stort set svarer til budgettet.
Overskuddet på 1.115.800 overføres til kapitalen, så det er med til at sikre
fremtidige udbetalinger.
Revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet med akklamation.
Ad pkt. 4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse
af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
Christian Lauritzen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2008.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og uændret understøttelse i det
kommende år. Kontingentet er tidligere hævet for at imødegå det faldende
tilskud fra Akademisk Arkitektforening, men på baggrund af sidste års overskud
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Christian Lauritzen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2008.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og uændret understøttelse i det
kommende år. Kontingentet er tidligere hævet for at imødegå det faldende
tilskud fra Akademisk Arkitektforening, men på baggrund af sidste års overskud
anses dette ikke nødvendigt i år.
Kontingentindtægten er baseret på det aktuelle medlemstal og et
enhedskontingent på kr. 840 pr. kvartal. For medlemmer på dimittendvilkår vil
kontingentet være kr. 84 pr. kvartal.
Der budgetteres med et tilskud fra AA på kr. 115.000 – ca. det halve af
tilskuddet i 2007, og i øvrigt er 2008 det sidste år, hvor AA yder dette tilskud.
Der er budgetteret med et let forhøjet renteafkast.
Bestyrelsen har budgetteret med 100 understøttelsesportioner pr. måned (mod
115 i 2007).
Det samlede budgetforslag har indtægter på kr. 3.171.000 og udgifter på kr.
3.137.000. Det budgetterede overskud er på kr. 34.000.
Pr. 1. Januar 2008 er medlemstallet 837. Heraf er 9 registreret som
dimittendmedlemmer.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget, kontingentstørrelse og
understøttelsens størrelse med akklamation.
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:
Irene Kolby (genvalg 2008-10), Christian Lauritzen (genvalg 2008-10), Lene
Neble (nyvalg 2008-10) og Jens Smed (genvalg 2008-10).
Jane Willumsgaard havde valgt ikke at genopstille, da hun deler sin tid mellem
job som lærer på Arkitektskolen i Århus og færdiggørelsen af et privat
forskningsprojekt.
Som revisor genvalgtes revisor Sven-Erik Jensen fra revisionsfirmaet Brdr.
Jensen.
Ad pkt. 7. Eventuelt.
Christian Lauritzen takkede Jane Willumsgaard for arbejdet i bestyrelsen og bød
Lene Neble velkommen i den kommende bestyrelse.
Desuden løftede han sløret for bestyrelsens arbejde med en moderniseret APAtryksag, baseret på den kendte plakat justeret til postkortformat, og når dette
lanceres fulgt op med jævnlig annoncering i de relevante fagblade.
På spørgsmål fra et medlem blev det præciseret, at APA som medlemmer
optager akademiske arkitekter som tillige er emdlem af en af de to
statsanerkendte arbejdsløshedskasser AAK eller ASE.
Herefter var dagsordenen udtømt og Christian Lauritzen takkede Lis Langvad for
varetagelsen af dirigenthvervet. Lis Langvad takkede forsamlingen for god ro og
orden.
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