Beretning for 2003
Ny orden i Arkitekternes Hus
I løbet af 2003 blev arkitekternes hidtil kendte forbundsstruktur opløst, og med
virkning fra nytår 2004 har vi tre selvstændige foreninger, som optager
arkitekter som medlemmer: Akademisk Arkitektforening (det nye navn for DAL/
AA), Ansatte Arkitekters Råd som er på vej til at tage navneforandring til
Arkitektforbundet, og Praktiserende Arkitekters Råd.
Ved generalforsamlingen i marts 2003 foretog APA den første tilpasning til den
nye struktur ved at ændre vedtægtens § 2 således, at en akademisk arkitekt,
som er medlem af blot en af de tre foreninger er berettiget til at melde sig ind i
APA forudsat samtidigt medlemskab af enten AAK eller ASE.
I AA fastholdes medlemskriteriet, den akademiske arkitektuddannelse, mens
AAR overvejer en bredere medlemsrekruttering, og PAR allerede har udvidet
medlemskredsen til arkitektvirksomheder ledet af personer med én af følgende
uddannelser: cand. arch., bachelor arkitekt, bygningskonstruktør eller
civilingeniør i arkitektur og design.
I APA har vi fastholdt det oprindelige medlemskriterium ligesom i AA, blandt
andet fordi vi er vores oprindelse tro, og fordi vi gennem mange år har
modtaget økonomisk tilskud fra DAL/AA (nu AA).
I de kommende år må vi forvente en medlemsdebat om vort medlemskriterium
skal fastholdes, eller om det skal gøres bredere som i AAR og PAR.
Tilskud fra Arkitektforeningen
I 2003 har APA modtaget et økonomisk tilskud fra DAL/AA på i alt ca. 792.000
kr. svarende til 200 kr. pr. medlem pr. kvartal. Det modtagne tilskud anvendes til
at forøge udbetalingerne til APA’s ledige medlemmer. Vi er taknemmelige for
denne håndsrækning til de ledige medlemmer fra kollegerne.
I forbindelse med strukturændringerne er det blevet varslet, at dette tilskud
forventes reduceret over en årrække, og i budgettet for 2004 er det første skridt
taget af AA. Tilskuddet for 2004 er budgetteret til 665.000 kr.
Bestyrelsen fremlægger i forbindelse med budgetbehandlingen for 2004 forslag
om, at APA medlemmer, der ikke samtidig er medlemmer af AA, selv skal betale
de 200 kr. pr. kvartal som øget kontingent, for ikke at udhule værdien af
tilskuddet.
Find APA på http://saltet.dk
Kender du APA’s hjemmeside? Du finder den på vores eget domæne: saltet.dk ,
hvor de gældende regler og dagpengesatser m.v. er oplyst. Du kan desuden se
vedtægterne og seneste generalforsamlingsreferat mv.
Ledigheden blandt medlemmerne
2003 var ligesom det foregående år dårligt for arkitektbeskæftigelsen.
Ledigheden er steget året igennem, og APA’s medlemmer har mærket den
samme udvikling.
Ved udgangen af 2003 har APA udbetalinger til ca. 135 medlemmer pr. måned
mod ca. 115 i starten af året.
Vi har udbetalt ca. 3,5 mio kr. i understøttelser gennem hele året, hvilket er ca.
90 tkr. mere end budgetteret med. Dette skyldes dog delvist, at der har været
53 dagpengeuger i 2003 mod normalt 52 uger.
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Kampen mod akademikerledigheden
Det har taget to år af den nuværende regerings liv at erkende den stigende
akademikerledighed som et problem, der skal gøres noget ved. Her ved
slutningen af 2003 og starten af 2004 er der positive signaler i beslutningen om
at afsætte store beløb fra Nordsø-olieindtægterne til forskning i de næste år
samt den nyeste udmelding om oprettelse af ekstra PhD-stillinger ved
universiteterne m.v., men ikke en genoprettelse af isbryderordningen.
Vi må håbe på en positiv effekt, også for arkitekterne.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i 2003 blev afholdt på Experimentarium i Hellerup.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.
Ved generalforsamlingen blev Søren Bendtsen, Hanne Brøndum og Anni
Vestergaard genvalgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Christian
Lauritzen som formand og Karen Frisendal som kasserer. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer var Søren Bendtsen, Hanne Brøndum, Jens Smed,
Jesper Steppat og Anni Vestergaard.
I løbet af året er Jesper Steppat udtrådt af bestyrelsen (august 2003) af
personlige årsager.
I september overlod Karen Frisendal af personlige årsager kassererposten til
Anni Vestergaard.
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.
AAK har i 2003 beskrevet rammerne for samarbejdet i et dokument.
For korrekt beregning af udbetalinger til medlemmerne foretages der udveksling
af personoplysninger mellem APA og AAK.
Samarbejdet i Arkitekternes Hus
APA deltog i DAL’s repræsentantskabsmøder med Christian Lauritzen i marts, i
juni og i december.
APA deltog i AAR’s landsmøde i september med Christian Lauritzen, Søren
Bendtsen, Karen Frisendal og Anni Vestergaard.
Vi takker medarbejderne i Arkitekternes Hus og i Mejlgade for det gode
samarbejde i årets løb.
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