Referat af APAs generalforsamling d. 16. marts 2013.
APA's generalforsamling 2013 afholdtes lørdag den 16. marts 2013 kl. 14.00 i
Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K.
I generalforsamlingen deltog 13 medlemmer. Fra bestyrelsen deltog alle med
undtagelse af Gitte Lea Bendorf Jensen, som på grund af akut sygdom ikke
kunne være til stede.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

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.
5. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 3 vedr.
Understøttelse.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.
Ad pkt. 1. Valg af dirigent.
Rune Christiansen, medlem af APA’s bestyrelse, bød velkommen og forelagde
generalforsamlingens dagsorden. Hanne Brøndum blev foreslået og valgt som
dirigent.
Hanne Brøndum konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og
indkaldt og at dagsorden med bilag var udsendt rettidigt. Lene Neble påtog sig
hvervet som referent.
Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Rune Christiansen supplerede den udsendte skriftlige beretning. Medlemstallet
er fortsat faldende. Antallet af medlemmer var ved udgangen af året 525 mod
584 ved årets begyndelse. Tilgangen af nye medlemmer har været omkring 10.
Beslutningen ved sidste års generalforsamling, om at nedsætte kontingentet for
dimittender, har ikke givet sig udslag i en markant stigning i medlemstallet, som
forventet.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Ad pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
Foreningens kasserer, Rita Dahmcke, gennemgik regnskabet for 2012.
Årets resultat er bedre end forventet og udviser et overskud på 196.085 kr. mod
et budgetteret underskud på 565.000 kr. Forskellen mellem det budgetterede
underskud og det faktiske overskud skyldes den lavere ledighed og dermed
færre udbetalinger end forventet.
Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 2012 6.657.837 kr. Der er i 2012 udbetalt
1.698.765 kr. i understøttelser.
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.
Rune Christiansen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2013.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet nedsættes fra 865 kr. til 600 kr. i kvartalet,
og at understøttelsen hæves med 50 kr. til 600 kr. pr. uge.
Forslaget har flere begrundelser:
•

APAs formue er vokset år for år
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af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
Rune Christiansen gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2013.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet nedsættes fra 865 kr. til 600 kr. i kvartalet,
og at understøttelsen hæves med 50 kr. til 600 kr. pr. uge.
Forslaget har flere begrundelser:
•
•

APAs formue er vokset år for år
APAs forpligtelser er reduceret, fordi den offentlige dagpengeperiode er
nedsat til to år
•
Nedsættelse af kontingentet og forøgelse af understøttelsen vil bedre
konkurrencen med de forsikringsordninger, der tilbydes som supplement
til den offentlige understøttelse
Kontingentindtægten er baseret på 500 medlemmer. For medlemmer på
dimittendvilkår vil kontingentet fortsat være på 25 kr. i kvartalet.
Der er budgetteret med et lavere afkast pga. store udtrækninger af
obligationsbeholdningen. Desuden er det budgetterede beløb til
medlemsakkvisition hævet for at muliggøre en større indsats herunder en
opdatering af foreningens hjemmeside.
Det samlede budgetforslag har indtægter på 1.530.000 kr. og udgifter på
2.164.000 kr. Det budgetterede underskud er på 634.000 kr.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget, kontingentet og
understøttelsens størrelse.
Ad pkt. 5. Behandling af bestyrelsens forslag til ændring af
vedtægternes § 3 vedr. Understøttelse.
Bestyrelsen foreslog at § 3.2 vedrørende udbetaling af understøttelse under
efterløn fremover udgår.
Motiveringen fra bestyrelsens side til forslaget var, at det prioriterer APA’s
hovedformål som arbejdsløshedskasse, der sikrer at et medlem tilskud ved
ledighed og hvor alle medlemmer af foreningen stilles lige.
Efter reformen, hvor den offentlige understøttelsesperiode er reduceret til to år,
kan et medlem opnå op til syv års understøttelse fra APA efter den nuværende
vedtægt. Uden ændring vurderer bestyrelsen, at en væsentlig del af den
samlede udgift til understøttelse vil gå til medlemmer, der går på obligatorisk
efterløn.
Den foreslåede vedtægtsændring blev efter debat vedtaget med 10 stemmer for
og 3 stemmer imod.
Ad pkt. 6. Valg af bestyrelse og revisor.
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Birgitte Kofoed og Kirsten Lindberg.
Der var genvalg af Hanne Brøndum.
Bestyrelsen består herefter af Rune Christiansen (2012-14), Bram Andersen
(2012-14), Mogens Ihler Holm (2012-14), Ragnhild Brox (2012-14), Birgitte
Kofoed (2013-15), Kirsten Lindberg (2013-15) og Hanne Brøndum (2013-15).
Som revisor genvalgtes revisor Sven-Erik Jensen fra revisionsfirmaet
TimeVision.
Ad pkt. 7. Eventuelt.
Det blev fra et medlem foreslået, at et forslag til vedtægtsændring skal igennem
to afstemninger blandt foreningens medlemmer, før ændringen er endeligt
vedtaget. Dette vil dog kræve en vedtægtsændring.
Hanne Brøndum takkede forsamlingen for god ro og orden. Hun rettede en tak
til de afgående bestyrelsesmedlemmer Gitte Lea Bendorf Jensen og Rita
Dahmcke for deres arbejde i bestyrelsen. Der var ligeledes en tak til referenten
Lene Neble.
Hanne Brøndum/ Dirigent
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