Referat af APAs generalforsamling d. 6. marts 2010.
APA's generalforsamling 2010 afholdtes lørdag den 6. marts 2010 kl. 14.00 i
UtzonCenter i Aalborg, Det Obelske Auditorium, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg.
I generalforsamlingen deltog 24.
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. Ebbe Joensen blev foreslået
og valgt som dirigent.
Ebbe Joensen konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og
indkaldt og at dagsorden med bilag var udsendt rettidigt. Anna Pålsson påtog
sig hvervet som referent.
Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Christian Lauritzen præsenterede bestyrelsen: Hanne Brøndum, Rita Dahmcke,
Irene Kolby, Lene Neble, Jørgen Becker-Christensen og Jens Smed.
Christian Lauritzen supplerede den udsendte skriftlige beretning. Ledigheden
har været jævnt stigende året igennem og har i sidste kvartal udgjort ca. 103
fuldtidsledige.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Ad pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
Kasserer Jens Smed gennemgik regnskabet for 2009.
Årets resultat var bedre end forventet og udviser et underskud på knap 100.000
kr.
Revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
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 2010. Bestyrelsen
forventer fortsat høj ledighed i 2010.
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet pr. 1. april 2010 med 20 kr. pr.
kvartal pr. 1. april 2010.
Kontingentindtægten er baseret på et medlemstal på 675. Kontingentet vil med
virkning fra 1. april 2010 være 865 kr. pr. kvartal. For medlemmer på
dimittendvilkår vil kontingentet være kr. 87 pr. kvartal.
Bestyrelsen har budgetteret med 110 understøttelsesportioner pr. måned.
Det samlede budgetforslag har indtægter på kr. 2.645.000 og udgifter på kr.
3.571.000.
Det budgetterede underskud er på kr. 926.000.
Pr. 1. januar 2010 er medlemstallet 704. Heraf er 13 registreret som
dimittendmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet pr. 1. april 2010 med 20 kr. pr.
kvartal pr. 1. april 2010.
Kontingentindtægten er baseret på et medlemstal på 675. Kontingentet vil med
virkning fra 1. april 2010 være 865 kr. pr. kvartal. For medlemmer på
dimittendvilkår vil kontingentet være kr. 87 pr. kvartal.
Bestyrelsen har budgetteret med 110 understøttelsesportioner pr. måned.
Det samlede budgetforslag har indtægter på kr. 2.645.000 og udgifter på kr.
3.571.000.
Det budgetterede underskud er på kr. 926.000.
Pr. 1. januar 2010 er medlemstallet 704. Heraf er 13 registreret som
dimittendmedlemmer.
Det er bestyrelsens politik at undgå udsving i understøttelsens størrelse. Det
budgetterede underskud modsvares derfor af overskuddene i 2007 og 2008.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget, kontingentet og
understøttelsens størrelse.
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:
Lene Neble (genvalg), Jens Smed (genvalg), Mogens Ihler Holm (nyvalg), Gitte
Lea Jensen (nyvalg)
Som revisor genvalgtes revisor Sven-Erik Jensen fra revisionsfirmaet
TimeVision.
Ad pkt. 7. Eventuelt.
Christian Lauritzen takkede mødets dirigent Ebbe Joensen og referenten Anna
Pålsson. På bestyrelsens vegne takkede Jens Smed den afgående formand
Christian Lauritzen for det betydelige arbejde og engagement han igennem
årene har lagt i arbejdet for APA. Ligeledes var der tak til Irene Kolby, som
valgte ikke at genopstille.
Ebbe Joensen / Dirigent
Anna Pålsson / Referent

