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Ledigheden blandt APAs medlemmer
Ledigheden blandt medlemmer af APA faldt igennem 2012 og der har i 2013 været et fortsat jævnt fald i antallet af ledige APA medlemmer.
Antal ledighedsberørte medlemmer var i 1. kvartal godt 32 personer i gennemsnit og var i
4. kvartal faldet til 22 ledighedsberørte personer. Omregnet til fulde ydelsesportioner har
der været udbetalt cirka 43 portioner i første kvartal og cirka 26 portioner i fjerde kvartal.
I 2013 havde vi budgetteret med i gennemsnit 55 fuldtidsledige medlemmer per måned.
Den samlede ydelse udgjorde 915.526 kr. fordelt på i alt 374 udbetalte portioner.
Medlemstallet
Ved udgangen af 2012 havde APA 453 medlemmer imod 525 ved årets start. Heraf er 4
registreret som dimittendmedlemmer. Det samlede fald har altså været på 72 medlemmer
Faldet skyldes primært afgang af medlemmer, der falder for aldersgrænsen på 65 år samt
efterlønnere, som efter vedtægtsændringen på sidste års generalforsamling ikke længere
har glæde af et medlemskab. Derudover må enkelte formodes at være faldet fra på grund
af den nye opkrævningsmetode via AA. Faldet i medlemstallet er med andre ord fortsat ret
stort, herunder den naturlige afgang, mens tilgangen af nye unge også i 2013 næsten er
udeblevet.
Set over en tiårig periode har der været et gennemsnitligt fald i medlemsskaren på 50
medlemmer årligt. Faldet har været ret jævnt fra cirka 1000 medlemmer i 2004 til cirka
500 i dag, men vokser samtidig proportionalt således, at der i 2013 har været et samlet
fald i medlemsskaren på næsten 15%.
Årsregnskabet
Årsregnskabet for 2013 udviser et resultat langt bedre end budgetteret, idet vi endte med
et overskud på 579.652 kr. mod et budgetteret underskud på 634.000 kr. En del af overskuddet skyldes, at hensættelser til eventuel betaling af AAK’s hidtidige arbejde for APA
ikke er realiseret, men også at antallet af ledige medlemmer har været væsentligt lavere
end budgetteret, hvilket jo grundlæggende er meget positivt.

Investeringer
Som opfølgning på Fuglsangs bestyrelsesseminarets drøftelser i 2012 – se eventuelt sidste
års formandsberetning - om fremtidig investeringsstrategi i det nuværende lavrente marked er der taget de første skridt til at omlægge APAs formue fra realkreditobligationer og
passive lavtforrentede indeståender til investeringer i virksomhedsobligationer og passive
indeståender på højrentekonti. Der er således blevet investeret 1,9 mio. kr. i Nykredit
virksomhedsobligationer med en rente på næsten 5%. Det er planen allerede nu at realiserer kursgevinsterne i de resterende realkreditobligationer, hvilket forventes at kunne
indbringe en kursgevinst på cirka 2 – 300.000 kr. I modsat fald vil der være en stor risiko
for at obligationerne bliver udtrukket til kurs pari. Provenuet af disse obligationssalg på op
mod 3 mio. forventes ligeledes investeret i virksomhedsobligationer.
Derudover er der oprettet en højrentekont på lige under garanti beløbet i alt cirka 746.812
kr. i FIH bank. Cirka 2 mio. kr. af APA formue vil fortsat stå på lavtforrentede konti uden
opsigelse af hensyn til likviditeten. Der vil senere blive taget stilling til om APA bør investere i aktier og fast ejendom.
Generalforsamlingen og bestyrelsesåret
Generalforsamlingen i marts 2013 blev afholdt i Arkitekternes Hus i Strandgade på Christianshavn.
Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab og vedtog bestyrelsens forslag
til budget med nedsat kontingent og forhøjelse af understøttelsen i forhold til året før.
Kontingent i 2013 har således udgjort 600 kr./kv., og ydelsen har udgjort 600 kr./mdr.
Ved generalforsamlingen blev Hanne Brøndum genvalgt til bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Birgitte Kofoed og Kirsten Lindberg. Den hidtidige bestyrelsesformand Gitte Lea Bendorf Jensen ønskede ikke genvalg.
Som revisor genvalgtes revisor Sven-Erik Jensen fra revisionsfirmaet TimeVision.
Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med Rune
Christiansen som formand og Hanne Brøndum som næstformand samt Bram Andersen
som kasserer.
I forlængelse af de strategiske konklusioner på Fuglsangseminaret i 2012:
1. Fokus på skærpelse af fordelene ved et medlemskab for alle
2. Fokus på formueforvaltning
3. Fokus på markedsføring med henblik på at hverve nye, yngre medlemmer
er der afholdt fem bestyrelsesmøder plus en række udvalgsmøder i løbet af året. Der har
således været nedsat tre ad hoc udvalg:
-

Et hjemmeside udvalg
Et ydelses/kontingent udvalg
Et markedsføringsudvalg

Hjemmesideudvalget har med succes omdannet det eksisterende website til et nyt interaktivt site, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og som fremover udgør
platformen for APAs medlemskommunikation. Det er samtidig planen at omlægge al medlemskorrespondance til mails og andre digitale medier. Den samlede investering i hjemme
sideudvikling forventes dermed at kunne tjenes ind over et par år.
Ydelseskontingent/udvalget har kigget på, hvad der betales for andre ordninger herunder den lønsikring, som tilbydes gennem Arkitektforbundet. Tallene viser, at man i dag

betaler det samme for lønsikring per kvartal, som man betaler for APA, men at lønsikringsydelsen er væsentlig højere. Forskellen skyldes dels, at lønsikring kun udbetales i maksimalt et år, mens APA fortsat ydes i to år (tidligere fire), samt at der stilles en række betingelser for at kunne tegne en lønsikringsordning, som ikke stilles for at blive medlem af
APA, hvor eneste krav er, at man er uddannet arkitekt og medlem af en arbejdsløshedskasse. Sidstnævnte kriterium foreslås i øvrigt at udgå med den foreslåede vedtægtsændring på den kommende generalforsamling 2014.
Arbejdet er mundet ud i et forslag til yderligere reduktion i kontingentet fra 600 kr./kv. til
450 kr./kv. Det er således udvalgets opfattelse, at en reduktion af kontingentet er nødvendigt for at kunne overbevise især arkitekter, som ville kunne opnå godkendelse til en
lønsikringsordning, og som derfor må forudsættes at sidde i relativt sikre stillinger, om at
det kan betale sig at være medlem af APA enten i stedet for eller kombineret med en lønsikringsordning. Meget tyder i øvrigt på, at kontingentet bør sættes yderligere ned. Et flertal i bestyrelsen har dog ønsket at se tiden an, så det ikke bliver nødvendigt at forhøje
kontingentet efterfølgende. Den kommende bestyrelse forventes at arbejde videre med
tilpasningen af kontingent/ydelsesstrukturen.
Markedsføringsudvalget har lagt en plan, som skal udrulles i 2014. Hensigten er at lave
en indsats, som markedsfører Det nye APA med fokus på konkurrencedygtighed i forhold
til lønsikring og med fokus på de studerende og dem over 53 år, som på forhånd er udelukket fra lønsikring. En væsentlig del af markedsføringen vil bestå i
1. En direkte opsøgende indsats på arkitektarbejdspladser
2. Annoncering i relevante medier
(det skal nærmere analyseres om selve gennemførelsen af disse to indsatser bør
afvente en yderligere nedsættelse af kontingentet)
3. En konkurrence blandt studerende
Endelig er det helt oplagt at indlede en dialog med blandt andre Arkitektforbundet om synliggørelse af APA i deres regi. I dag reklamerer Arkitektforbundet udelukkende for den lønsikringsaftale der er lavet med Topdanmark, hvilket godt kan vække forundring, når der
findes en solidarisk ordning som APA. Der vil blive gjort nærmere rede for planerne på
selve generalforsamlingen.
Der er med andre ord god grund til at træde ind på en af de ubesatte poster i bestyrelsen,
hvis man vil have indflydelse på det, den nuværende bestyrelse har givet titlen Det nye
APA.
Hvis der skulle vise sig yderligere interesse kunne en mulighed også være at nedsætte en
eller to arbejdsgrupper med deltagelse udenfor bestyrelsens rækker.
Bestyrelsesseminaret
I september 2013 holdt bestyrelsen sit årlige bestyrelsesseminar i Århus. Udviklingsselskabet for Århus Havn havde velvilligt stillet faciliteter til rådighed for seminaret i deres
showroom på havnen. Mange af de indsatser, som er nævnt ovenfor, er videreudviklet og
finpudset under det todages ophold, og det er planen at fastholde bestyrelsesseminaret
også i 2014, så også den nye bestyrelse får mulighed for at lære hinanden bedre at kende
og dermed skabe grobund for et godt, fremadrettet og tillidsfuldt samarbejde.
AAK’s fusion
Udover disse mere strategiske indsatser har bestyrelsen håndteret situationen i forbindelse
med AAk’s opsigelse af det mangeårige samarbejde med APA som følge af deres fusion
med Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse. Der er fundet en løsning, hvor AA har overtaget
den praktiske håndtering af såvel kontingent indbetalinger som ydelses udbetalinger. Ordningen medfører, at AA modtager et større vederlag for sit arbejde svarende til det veder-

lag, der har været aftalt med AAK, men som aldrig er blevet opkrævet fra AAK’s side. På
papiret er den nye ordning altså udgiftsneutral – i praksis vil den dog påføre APA en årlig
merudgift på cirka 52.000 kr.
Dagpengereformen
Endelig har implementeringen af regeringens forkortelse af dagpengeperioden givet anledning til debat i bestyrelsen, eftersom Dagpengeforliget med Enhedslisten i første halvdel af
2013 i praksis betød en udskydelse af forkortelsen af dagpengeperioden til 2017. Da det
fortsat er sådan, at man rent formelt kun modtager dagpenge i to år, men med mulighed
for at forlænge denne periode med uddannelsesstøtte i op til fire år, har bestyrelsen drøftet om APA ligeledes burde udbetales i op til fire år til dem, som ønsker at gå på uddannelsesstøtte. Af formelle grunde og af hensyn til gennemsigtigheden og APA’s begrænsede
sekretariatsressourcer er det blevet besluttet at fastholde den formelt korrekte praksis, at
der kun udbetales APA til dem, som er dagpengeberettigede – det vil sige, at der også i
perioden frem til 2017 kun udbetales APA i to år.

Samarbejdet med Arkitekternes Hus
Vores administration af ind- og udmeldelser, kontingentopkrævning og ydelsesudbetaling,
medlemshenvendelser og pengesager varetages af Henrik Dreiager, som også er Arkitektforeningens regnskabschef. Vi takker medarbejderne og organisationerne i Arkitekternes
Hus for det gode samarbejde i året der gik.
På http://arkitekternes.nu finder du generelle oplysninger om APA, medlemsvilkår, gældende dagpengesatser m.v. Du kan også læse beretningerne fra de seneste år og referater
fra generalforsamlingerne.
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