Beretning for 2005
Fremgang igen
Efter en række år med stigende ledighedstal har vi i løbet af 2005 set tegn på
en vending. Omregnet til fuldtidsledige er det gennemsnitlige antal ledige pr.
måned faldet et par procent i forhold til året før. Af tallene måned for måned
tyder det på, at ledigheden blandt medlemmerne toppede omkring årsskiftet
2004-05, mens det er faldet svagt igennem det meste af 2005.
På baggrund af stigende ledighedstal gennem de foregående tre år, havde vi
også i 2005 budgetteret med en jævnt stigende ledighed. Da kurven er
knækket, har det medført en mindre udgift til understøttelser på ca. 500.000 kr.
i forhold til budgettet.
Antallet af ledighedsberørte har varieret mellem 135 og 185 i årets løb. Heraf
har ca. 60 % modtaget fulde portioner.
De samlede understøttelser har udgjort ca. 3 mio. kr.
Medlemstallet
Ved udgangen af 2005 var vi knapt 1000 APA-medlemmer. Det er en
tilbagegang i forhold til sidste års medlemstal på 1065. Det skyldes blandt
andet, at det begynder at tynde ud blandt medlemmer fra ”de store årgange”
født midt i 1940’erne, som netop ved starten af APA midt i 1970’erne indmeldte
sig i pænt omfang.
I medlemssammensætningen kan vi heldigvis samtidig registrere, at antallet af
medlemmer på dimittend-vilkår er faldende. Det tager vi som et tegn på, at de
nyuddannede kommer hurtigere i arbejde, hvilket er glædeligt. Samtidig skylder
vi administrationen tak for, at de følger tættere op på dimittendmedlemmerne.
Tilskuddet fra Arkitektforeningen under afvikling
Som en konsekvens af adskillelsen mellem Akademisk Arkitektforening ,
Arkitektforbundet og Danske Arkitektvirksomheder for to år siden, besluttede
Arkitektforeningen af reducere tilskuddet til APA over en årrække, så det falder
helt væk efter fem år.
Tilskuddet har i 2005 udgjort ca. 510.000 kr. mod ca. 670.000 kr. året før.
Reduktionen har været ca. 30.000 kr. større end budgetteret.
Da tilskuddet beregnes med et fast kronebeløb pr. APA-medlem, som samtidig
er medlem af AA, indikerer dette samtidig en vis afvandring af APA-medlemmer
fra AA. Det højere kontingent for de APA-medlemmer, som ikke samtidig er
medlemmer af Akademisk Arkitektforening har samtidig vist en mindre stigning
i forhold til budgettet, især i andet halvår. Denne merindtægt udgør
skønsmæssigt ca. 20.000 kr.
På linie med sidste år rummer budgetforslaget for 2006 en kontingentregulering
for AA-medlemmer, som modsvarer beskæringen af tilskuddet fra AA.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i 2005 blev afholdt en solrig martsdag Århus Filmby, hvor
vi også fik indblik i forhistorien og omdannelsen fra kraftværksturbinehal til
hjemsted for filmskabelse.
På baggrund af opsplitningen af arkitektforeningsverdenen og indførelse af
divergerende optagelseskriterier i de forskellige foreninger besluttede
generalforsamlingen, at medlemskab af APA er forbeholdt akademisk
uddannede arkitekter, men ikke længere skal være betinget af samtidigt
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Ved generalforsamlingen blev Søren Bendtsen, Hanne Brøndum og Anni
Vestergaard genvalgt til bestyrelsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, er Irene Kolby,
Christian Lauritzen, Jens Smed og Jane Willumsgaard.
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.
Konkurrence fra Arkitektforbundets og AAK’s Lønsikring ?
Gennem snart to år har arkitekter gennem Arkitektforbundet og AAK kunnet
tegne den såkaldte Lønsikring, som udbydes af forsikringsselskabet
TopDanmark. Det kan tænkes, at vi har mistet enkelte medlemmer, som har
valgt at tegne denne type forsikring i stedet for deres APA-medlemskab. På
Arkitektforbundets landsmøde i september 2005 forlød det dog, at tilgangen til
deres ordning ikke er voldsomt stor endnu.
I lighed med sidste år vil vi ikke her gå nærmere ind på indhold og karakter af
’Lønsikring’, men blot påpege 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 du kan få ydelse fra APA, hvis du som 60-årig tvinges over på efterløn,
- 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
udbytte.
Læs mere om APA på vores hjemmeside http://saltet.dk , hvor du også kan
læse om de gældende regler for dagpengesatser m.v., 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.
Formanden deltager i Arkitektforeningens repræsentantskabsmøder og har i
2005 også deltaget i Arkitektforbundets landsmøde.
Vi takker medarbejderne i Arkitekternes Hus og i Mejlgade for det gode
samarbejde i året, der gik.
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