Beretning for 2002
Ny organisationsstruktur
Tidligt på året udmeldte DAL’s formand, at både PAR og AAR havde fremsat
velmotiverede ønsker om en generel omstrukturering af
arkitektorganisationerne. Denne situation, som siden er blevet konkretiseret til
et egentligt forslag om adskillelse, der ventes bragt til urafstemning blandt
medlemmerne sidst på foråret 2003, har været genstand for indgående
drøftelser i APA’s bestyrelse i årets løb.
Hvordan skal APA være placeret i den nye organisationsstruktur?
Skal medlemskriterierne i APA ændres, hvis tilknytningen til DAL bliver løsnet?
På generalforsamlingen i marts fremlægger bestyrelsen forslag til ændringer af
vedtægterne, som tilpasser APA’s forhold til den fremtidige struktur i
arkitektorganisationerne.
Find APA på http://saltet.dk
I oktober flyttede APA’s hjemmeside til vores eget domæne: saltet.dk , som et
første skridt mod den moderniserede struktur i organisationerne. ”Saltet til
ægget” er temaet for APA’s plakat fra 1989, som blev til på baggrund af en
konkurrence udskrevet i anledning af 15-års dagen.
På hjemmesiden finder du generel information om APA og om de aktuelle
dagpengesatser, dagpengeloft mv. Du kan desuden se vedtægterne og seneste
generalforsamlingsreferat mv.
Vi benytter lejligheden til at takke AAR for husly på adressen arch.dk.
Ledigheden blandt medlemmerne
2002 var et dårligt år for arkitektbeskæftigelsen. Der meldtes generelt om
nedgang for de private tegnestuers arbejdsmængde, så mange medarbejdere
blev opsagt. Og staten lagde for med fyringsrunde kort efter regeringsskiftet.
I AAK er ledigheden blandt arkitektmedlemmerne steget med ca. 300 fra
oktober 2001 til oktober 2002, og i APA har vi registreret en stigning i antallet
af ledighedsberørte på ca. 25 % fra 2001 til 2002.
I 2002 har APA haft udbetalinger til ca. 125 medlemmer pr. måned mod ca. 100
i 2001.
En mindre del af denne forøgelse dækker dog over, at udbetaling af APA til
medlemmer tvunget på efterløn er kommet over startfasen og nu sker løbende
til 8 – 10 medlemmer.
Vores forsøg på at nedlægge dagpengeloftet slog fejl
Den nye beskæftigelsesminister gav afslag på vores henvendelse om at
dispensere for dagpengeloftet for APA-medlemmer.
Efter de to tidligere afslag fra henholdsvis Arbejdsdirektoratet og fra den forrige
Arbejdsminister må vi erkende, at vi ikke har kunnet nedlægge dagpengeloftet.
Vores råd til medlemmer, der er i fare for at komme i klemme mod
dagpengeloftet, er derfor at I undersøger alle muligheder for at få beregnet og
godkendt et højere loft.
APA-plus var for tidligt ude
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Invitation til at melde sig til overbygningen APA-plus blev udsendt til alle aktive
medlemmer af DAL i slutningen af 2001. Indenfor 2002 opnåede vi ikke den
forudsatte medlemstilslutning på mindst 150 medlemmer.
APA-plus må derfor henlægges indtil videre.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen på Trapholt i Kolding var velbesøgt.
I forbindelse med behandlingen af vedtægtsændringsforslaget, som
konverterede suppleantposterne til bestyrelsesmedlemmer, blev der fra salen
rejst spørgsmål om, hvor stor afgang ”i utide” fra bestyrelsen der skal til for at
udløse suppleringsvalg. Bestyrelsen har efterfølgende diskuteret det på
baggrund af bestyrelsens nuværende størrelse på syv medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af medlemmerne er til
stede ved bestyrelsesmødet. Det vil sige mindst fire bestyrelsesmedlemmer.
Konklusionen er derfor, at hvis bestyrelsen ved ekstraordinær afgang reduceres
til mindre end fire medlemmer, bør der foretages suppleringsvalg.
Ved generalforsamlingen havde Dorte Fenst valgt at afslutte sit arbejde i
bestyrelsen ved udløbet af sin valgperiode. Jesper Steppat blev nyvalgt til
bestyrelsen, mens Christian Lauritzen og Jens Smed blev genvalgt.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Christian
Lauritzen som formand og Anni Vestergaard som kasserer. De øvrige
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er Søren Bendtsen, Hanne
Brøndum, Jens Smed og Jesper Steppat, mens Karen Frisendal er DAL’s
repræsentant.
Samarbejdet med AAK
APA har gennem mange år haft et administrativt samarbejde med AAK, som
overfor medlemmerne er synligt ved den fælles kontingentopkrævning.
Samarbejdet gælder også beregning af de beløb, der skal udbetales til vores
ledighedsramte medlemmer.
Der foreligger oplæg til udformning af en samarbejdsaftale, som dog ikke er
færdigforhandlet i 2002.
Samarbejdet i Arkitekternes Hus
APA deltog i DAL’s repræsentantskabsmøder med Karen Frisendal og Christian
Lauritzen i juni, hvor Karen blev genudpeget af DAL til APA’s bestyrelse, og med
Christian Lauritzen i december.
I DAL’s lokalafdelingers årsmøder deltog Jesper Steppat i Vestjylland mens
Christian Lauritzen deltog i Nordjylland, Østifterne og København. Vi lægger
vægt på ved disse møder at kunne orientere lidt om APA og besvare spørgsmål
fra nuværende og kommende medlemmer.
Vi takker medarbejderne i Arkitekternes Hus og i Mejlgade for det gode
samarbejde i årets løb.
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