Beretning for 2010
Ledigheden blandt APA’s medlemmer
Ledigheden har i 2010 stabiliseret sig på et relativt højt niveau, men dog mindre
end forventet. Omregnet til fuldtidsledige har der i de fire kvartaler været ca.
101, ca. 92, ca. 87 og i sidste kvartal ca. 98 fuldtidsledige.
I 2010 havde vi budgetteret med i gennemsnit 110 ledige medlemmer og med
et underskud på 926.000.
På grund af det mindre antal understøttelsesportioner bliver underskuddet
derfor "kun" på 406.000 kr.
De samlede understøttelser har udgjort ca. 2,7 mio. kr. fordelt på i alt 1.292
udbetalingsportioner
Medlemstallet
Medlemstallet er fortsat faldende. Ved udgangen af 2010 var vi 660 medlemmer
imod 704 ved årets start. Mange medlemmer falder for aldersgrænsen på 65 år,
så den naturlige afgang er ret stor, mens tilgangen af nye unge er yderst
begrænset.
Bestyrelsens arbejde på at eksponere APA i arkitekternes bevidsthed ved
annoncering i fagpressen har desværre ikke udmøntet sig i en større tilgang af
medlemmer. Annonceringen er derfor nu stoppet.
APA-postkortet uddeles ved dimittendmøder 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.
Billedmotivet på kortet en nyfortolkning af APA’s plakat, som blev til efter en
konkurrence for 20 år siden med motivet: ”Saltet til ægget”.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i marts 2010 blev afholdt i UtzonCenter i Aalborg.
Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab og vedtog
bestyrelsens forslag til budget med en lille hævning af kontingentet.
På generalforsamlingen måtte vi tage afsked med Christian Lauritzen, der faldt
for aldersgrænsen. En stor tak til Christian, der har været med i bestyrelsen fra
APA’s start og siden 2000 som formand for APA. Ligeledes en tak til Irene Kolby,
som valgte ikke at genopstille.
Ved valget til bestyrelsen blev genvalgt Lene Neble og Jens Smed mens Mogens
Ihler Holm og Gitte Lea Jensen blev valgt som nye medlemmer.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg, var Jørgen BeckerChristensen, Hanne Brøndum og Rita Dahmcke.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig
med Jens Smed som formand og Rita Dahmcke 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
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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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