Beretning for 2009
Et lille jubilæum
14. marts 2009 var 35-årsdagen for beslutningen for at omdanne APA til
overbygningskassen, som vi kender den i dag. Vi fejrede dagen ved afholdelsen
af årets generalforsamling i ZOO på Frederiksberg kombineret med en
spændende rundvisning i de nye byggerier og anlæg i haven for elefanter,
flodheste og giraffer.
Udover at være et lille jubilæumsår, blev 2009 også det første år, hvor APA ikke
har modtaget tilskud fra Akademisk Arkitektforening.
Ved budgetlægningen de seneste år er der taget højde for tilskuddets aftrapning
over fem år siden beslutningen om opsplitningen af DAL/AA, AAR og PAR i tre
uafhængige foreninger.
Årsregnskabet for 2009 udviser et resultat marginalt bedre end budgettet, idet
vi endte med et underskud på ca. 100.000 mod det budgetterede på 275.000.
Ledigheden blandt APA’s medlemmer
Efter en nogenlunde stabil ledighed i 2008, har der i 2009 været en jævn
stigning i antallet af ledige APA medlemmer. Omregnet til fuldtidsledige har der i
de fire kvartaler været ca. 77, ca. 89, ca. 97 og i sidste kvartal ca. 103
fuldtidsledige.
Antal ledighedsberørte medlemmer var i januar kvartal 85, og er i sidste kvartal
vokset til 113. Ca. 70 % af de ledige medlemmer har fået udbetalt fulde
portioner, mens resten i gennemsnit her fået udbetalt 50 % til 70 % af en fuld
portion.
Hvis dette er udtryk for, at disse medlemmer er i arbejde ca. 40 % af tiden, er
det jo glædeligt.
I 2009 havde vi budgetteret med i gennemsnit 95 ledige medlemmer, og det tal
passerede vi midt i året.
De samlede understøttelser har udgjort ca. 2,6 mio. kr. fordelt på i alt 1.236
udbetalinger af portioner.
Medlemstallet
Ved udgangen af 2009 var vi 704 medlemmer imod 767 ved årets start. Mange
medlemmer falder for aldersgrænsen på 65 år, så den naturlige afgang er ret
stor, mens tilgangen af nye unge har været yderst begrænset.
Bestyrelsens arbejde på at eksponere APA i arkitekternes bevidsthed ved
annoncering i fagpressen har været lidt hæmmet af skiftende udmeldinger om
tidsskriftet ARKITEKTEN fra efteråret 2008 frem til sommeren 2009, og ophøret
af ArkFokus som i en overgang blev erstattet af ArkitekturM. Nu hvor
ARKITEKTEN igen er blevet arkitekternes tidsskrift vil vi genoptage lejlighedsvis
annoncering.
Fra folder til go-card
APA-postkortet er det nye blikfang, som uddeles ved dimmitendmøder og ligger
fremme i receptionen i Arkitekternes Hus. Vi betragter postkortet som afløser
for den folder, vi benyttede de foregående år. Folderens indhold skulle jævnligt
opdateres/redigeres for at være aktuel. Postkortet henviser til hjemmesiden,
hvor der er fyldige oplysninger om APA.
Og så er billedmotivet på kortet en nyfortolkning af APA’s plakat, som blev til
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Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i marts 2009 blev afholdt ZOO, Frederiksberg.
Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab og vedtog
bestyrelsens forslag til budget med en lille hævning af kontingent og
understøttelsesportioner i forhold til året før.
Desuden blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedr. frist i uge 3 for at
stille forslag til behandling på generalforsamlingen samt om udsendelse af
beretning og regnskab vedtaget.
Ved generalforsamlingen blev Jørgen Becker-Christensen, Hanne Brøndum og
Rita Dahmcke. genvalgt til bestyrelsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, er Irene Kolby,
Christian Lauritzen, Lene Neble og Jens Smed.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig
med Christian Lauritzen som formand og Jens Smed som kasserer.
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
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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