Beretning for 2004
Tilskud fra Arkitektforeningen
Siden oprettelsen i september 1973 har APA modtaget tilskud fra
Arkitektforeningen, som har været til stor hjælp især i perioder med stor
ledighed. I 2004 har tilskuddet fra Arkitektforeningen udgjort ca. 670.000 kr. Vi
er taknemmelige for denne håndsrækning til de ledige medlemmer fra
kollegerne.
Med den nye foreningsstruktur gives tilskuddet i princippet kun til de APAmedlemmer, som også er medlem af Arkitektforeningen. Derfor har vi fra april
2004 indført en højere kontingentsats for de APA-medlemmer, som ikke
samtidig er medlemmer af Arkitektforeningen.
Arkitektforeningen har besluttet at aftrappe tilskuddet over fem år. Bestyrelsen
fremlægger på generalforsamlingen i marts 2005 sit oplæg til, hvordan
indtægtsreduktionen skal imødegås.
Medlemstal og ledighed
Vi er i løbet af 2004 blevet lidt flere medlemmer. Ved årets slutning er vi 1065
APA-medlemmer imod 1020 i starten af året. Bruttotilvæksten på 45
medlemmer dækker over 112 nyindmeldelser og en afgang på 67, som fordeler
sig på 18 udmeldelser på grund af alder, 3 medlemmer er afdøde i årets løb og
46 har udmeldt sig af andre årsager.
Ledigheden blandt medlemmerne er steget lidt i løbet af året. I de første 8
måneder har ledighedstallet svinget omkring 140, som også har været
gennemsnitstallet for den periode. Men i årets sidste 4 måneder har
gennemsnittet været ca. 160 ledige medlemmer (omregnet til fuldtidsledige).
Antallet af ledighedsberørte har varieret mellem 140 og 180 i årets løb. Heraf
har ca. 2/3 modtaget fulde portioner.
De samlede understøttelser har udgjort ca. 3,5 mio. kr.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i 2004 blev afholdt en smuk, klar dag på Johannes Larsen
Museet i Kerteminde.
Det var første gang vi selv skulle vælge alle bestyrelsesmedlemmer efter
vedtægtsændringen i 2003.
Ved generalforsamlingen blev Irene Kolby og Jane Willumsgaard nyvalgt, mens
Jens Smed og Christian Lauritzen blev genvalgt til bestyrelsen. Karen Frisendal,
som havde været udpeget af DAL til bestyrelsen de foregående perioder, blev
ikke valgt.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, er Søren Bendtsen,
Hanne Brøndum og Anni Vestergaard.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig
med Christian Lauritzen som formand og Anni Vestergaard som kasserer.
Samarbejdet med AAK
APA har gennem mange år haft et administrativt samarbejde med AAK – dels
om kontingentopkrævning og dels om beregning af beløb til udbetaling ved
ledighed.
Medlemmerne skal være klar over, at der udveksles personoplysninger mellem

Hanne Brøndum og Anni Vestergaard.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig
med Christian Lauritzen som formand og Anni Vestergaard som kasserer.
Samarbejdet med AAK
APA har gennem mange år haft et administrativt samarbejde med AAK – dels
om kontingentopkrævning og dels om beregning af beløb til udbetaling ved
ledighed.
Medlemmerne skal være klar over, at der udveksles personoplysninger mellem
APA og AAK for udførelsen af disse administrative opgaver.
Arkitektforbundets og AAK’s Lønsikring
I foråret 2004 så nye supplerende dagpengeordninger dagens lys. Både gennem
Arkitektforbundet og gennem AAK kan arkitekter tegne den såkaldte Lønsikring,
som udbydes af forsikringsselskabet TopDanmark.
For at afklare grænsefladerne har bestyrelsen i efteråret rettet henvendelse til
TopDanmark, som har svaret os, at medlemskab af APA og modtagelse af
ydelser fra APA ikke diskvalificerer arkitekten i forhold til tegning af Lønsikring
via Arkitektforbundet eller AAK.
Enkelte medlemmer har forespurgt bestyrelsen om APA og Lønsikring. Vi kan jo
ikke rådgive om de andres ordninger, men har fremhævet fortrinene ved APA,
som blandt andet er:
- at ydelsen fortsætter lige så længe, du er berettiget til at modtage dagpenge
fra den statsanerkende A-kasse,
- at dit medlemskab fortsætter uantastet så længe du selv vil
- at APA er et non-profit system, hvor der ikke er aktionærer, der skal have et
udbytte udbetalt.
Læs mere om det på vores hjemmeside http://saltet.dk , hvor du også kan læse
om de gældende regler for dagpengesatser m.v., vores vedtægter og de seneste
generalforsamlingsreferater.
Samarbejdet med Arkitekternes Hus
Vores administration af ind- og udmeldelser, medlemshenvendelser og
pengesager varetages fortsat af Henrik Dreiager, som også er
Arkitektforeningens regnskabschef. Det er nu 18 år siden, vi indgik aftale med
Arkitektforeningen om administration i huset – en ordning, vi har været glade
for og håber kan fortsætte.
På det politiske plan deltager formanden i Arkitektforeningens
repræsentantskabsmøder.
Vi takker medarbejderne i Arkitekternes Hus og i Mejlgade for det gode
samarbejde i året, der gik.
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