Beretning for 2006
Ledigheden er faldende
Tendensen med faldende ledighed i 2005 fortsatte gennem 2006. Omregnet til
fuldtidsledige er det gennemsnitlige antal ledige faldet fra godt 125 i januar til
ca. 75 i december. Den positive udvikling har styrket APA’s beredskab.
På baggrund af udviklingen i ledighedstallene de foregående år, havde vi i 2006
budgetteret med i gennemsnit 145 ledige medlemmer. Den gunstige udvikling
har medført en mindreudgift til understøttelser på næsten 1 mio kr. i forhold til
budgettet.
Antallet af ledighedsberørte har varieret mellem 142 og 94 i årets løb. Heraf har
ca. 63 % modtaget fulde portioner. I starten af året var ca. 70 % fuldtidsledige
– i slutningen af året ca. 55 % fuldtidsledige.
De samlede understøttelser har udgjort ca. 2,3 mio. kr.
Medlemstallet er også faldet lidt
I 2006 har tilgangen af nye medlemmer været mikroskopisk lille, mens
afgangen blandt de ældre medlemmer ligger på niveau med de tidligere år. Ved
årets udgang var vi 908 medlemmer imod 964 ved årets start.
I medlemssammensætningen kan vi heldigvis samtidig registrere, at antallet af
medlemmer på dimittend-vilkår er faldet til et minimum.
Tilskuddet fra Arkitektforeningen under afvikling
Som en konsekvens af adskillelsen mellem Akademisk Arkitektforening,
Arkitektforbundet og Danske Arkitektvirksomheder for tre år siden, besluttede
AA at reducere tilskuddet til APA over en årrække, så det falder helt væk i 2009.
Tilskuddet har i 2006 udgjort ca. 368.000 kr. mod ca. 510.000 kr. året før.
Reduktionen har været ca. 36.000 kr. større end budgetteret.
Tilskuddet beregnes med et fast kronebeløb pr. APA-medlem, som samtidig er
medlem af AA.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i 2006 blev afholdt på Kunstmuseet Ordrupgaard, hvor vi
også fik en rundvisning i den nye museumsfløj af Zaha Hadid og den netop
åbnede særudstilling om J. F. Villumsen.
Et forslag fra et medlem om også at udbetale dagpenge til medlemmer på
barsel blev debatteret med den konklusion, at det ikke kunne sættes til
afstemning, fordi det ville være en for omfattende udvidelse af APA’s formål.
Ved generalforsamlingen blev Irene Kolby, Christian Lauritzen, Jens Smed og
Jane Willumsgaard genvalgt til bestyrelsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, var Søren Bendtsen,
Hanne Brøndum og Anni Vestergaard.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig
med Christian Lauritzen som formand og Jens Smed som kasserer.
Bestyrelsen
I forsommeren mistede vi i bestyrelsen en god kollega og kammerat, da Anni
Vestergaard døde den 9. juni efter en sygdomsperiode på et lille halvt år.
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Anni blev første gang valgt ind i APA’s bestyrelse i marts 1995. Gennem alle
årene forfulgte hun ihærdigt mulighederne for at sikre de ledige bedst muligt,
og hun gjorde det så indlevet og konsekvent, at vores diskussioner ofte blev
som et oprørt hav, indtil den fælles erkendelse af den rigtige løsningsmodel
dæmpede gemytterne og gydede olie på vandet.
Da der i anden halvdel af 90’erne opstod den situation, at et antal APAmedlemmer kom i klemme under dagpengeloftet, påtog Anni sig som en
specialopgave at analysere situationen. Det kom der en fin lille publikation ud
af: ”For lavt til loftet”, og efterfølgende prøvede vi – desværre forgæves – at få
omstødt loftet for APA’s ydelser i Arbejdsdirektoratet og hos to på hinanden
følgende ministre.
Siden 2000 var Anni kasserer i APA og stod for regnskaber og budgetforslag. Da
hun absolut ikke havde bogholdermentalitet, gav hun kassereropgaven et mere
filosofisk og følelsesfuldt indhold, end man er vant til.
Anni var et dejligt menneske, som vi savner i bestyrelsen.
Samarbejdet med AAK
APA har gennem mange år haft et administrativt samarbejde med AAK om
kontingentopkrævning og 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.
Kender du vores hjemmeside?
På http://saltet.dk finder du generelle oplysninger om APA, medlemsvilkår,
gældende dagpengesatser m.v. Der kan du også læse årsberetningerne fra de
seneste år og referater fra generalforsamlingerne.
Hvis du savner noget på hjemmesiden, som du synes burde være der, er du
meget velkommen til at sende en mail til webmaster eller et af de andre
bestyrelsesmedlemmer, så vi kan tage det med ind i overvejelserne om
hjemmesidens udvikling.
Du finder også en elektronisk indmeldelsesblanket på hjemmesiden!
Samarbejdet med Arkitekternes Hus
Vores administration af ind- og udmeldelser, medlemshenvendelser og
pengesager varetages af Henrik Dreiager, som også er Akademisk
Arkitektforenings regnskabschef. Vi takker medarbejderne og organisationerne i
Arkitekternes Hus for det gode samarbejde i året der gik.
Formanden deltager i Arkitektforeningens repræsentantskabsmøder og i 2006
desuden i AA’s første årskonference.
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