Beretning for 2008
Den lave ledighed holdt året igennem
Faldet i ledigheden i 2007 er endnu ikke vendt til en stigning. Vi gik ud af 2007
med omregnet ca. 71 fuldtidsledige, og i 2008 har det tilsvarende tal i de fire
kvartaler været ca. 72, ca. 58, ca. 61 og i sidste kvartal ca. 64 fuldtidsledige.
Antal ledighedsberørte medlemmer, som var 99 i januar, er i sidste kvartal ca.
70. I lighed med de seneste år får ca. 75 % af de ledige medlemmer fulde
portioner udbetalt, mens resten i gennemsnit får udbetalt ca. 55 – 60 % af en
fuld portion.
Hvis dette er udtryk for, at disse medlemmer er i arbejde ca. 40 % af tiden, er
det jo glædeligt.
I 2008 havde vi budgetteret med i gennemsnit 100 ledige medlemmer. Den
faldende tendens i ledighedstallet har medført en mindre udgift til
understøttelser på knapt 1 mio. kr. i forhold til budgettet.
De samlede understøttelser har udgjort ca. 1,8 mio. kr.
Medlemstallet
Ved udgangen af 2008 var vi 767 medlemmer imod 837 ved årets start.
Bestyrelsen arbejder på at eksponere APA i arkitekternes bevidsthed som det
naturlige førstevalg som ledighedsdækning udover den statsanerkendte
arbejdsløshedskasse. ARKfokus nr. 8 bragte i oktober et fyldigt interview med
formanden om APA, og sidst på året er vi begyndt at sætte rubrikannoncer i
fagpressen.
Annoncerne bygger på motivet fra APAs plakat, som blev til efter en
konkurrence i anledning af APAs 15 års dag.
Nu, hvor vi har rundet 35 år, har vi også trykt plakatmotivet på et postkort, som
uddeles til de nyuddannede arkitekter
En æra er slut
Med udgangen af 2008 har APA modtaget det sidste tilskudsbeløb fra Akademisk
Arkitekt-forening. Tilskuddet, som har været under afvikling siden opsplitningen
af arkitekt-organisationerne i 2003-04, var i 2008 ca. 110.000 kr.
Så fra nu af skal vi stå helt på egne ben!
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i 2008 blev afholdt som et dobbeltarrangement i Ørestaden
i København: først en rundvisning i DR-byen og så møde i IT-Universitetet.
Generalforsamlingen godkendte årsberetningen og vedtog bestyrelsens forslag
til budget med uændret kontingent og understøttelsesportioner i forhold til året
før.
Ved generalforsamlingen blev Irene Kolby, Christian Lauritzen og Jens Smed
genvalgt og Lene Neble nyvalgt til bestyrelsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, er Jørgen BeckerChristensen, Hanne Brøndum og Rita Dahmcke.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig
med Christian Lauritzen som formand og Jens Smed som kasserer.
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Samarbejdet med AAK
APA har gennem mange år haft et administrativt samarbejde med AAK om
kontingent-opkrævning 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 et af bestyrelsens medlemmer, så vi
kan tage det med ind i overvejelserne om hjemmesidens udvikling.
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.
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