Referat af GENERALFORSAMLING i APA lørdag d. 17.03.2018, Café Sebastopol, København N
I alt 8 personer deltog.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt
størrelsen af kontingent
5. Valg af bestyrelse og revisor
6. Eventuelt.

Referat.
1. Valg af dirigent
Birgitte Kofoed blev valgt til dirigent, Lene Ravnkilde blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning var udsendt med indkaldelsen, og blev gennemgået i hovedpunkter på
mødet.
Kommentarer til beretningen: Samarbejdet med arkitektforeningen har i år været besværliggjort af
personudskiftning, idet Henrik Dreiager har været erstattet af en vikar i en periode. Steen Vedsted
er nu ansat i jobbet, og det skulle gerne give mere ro på samarbejdet og større sikkerhed på de
data der kommer fra foreningen.
Det har været svært at holde hjemmesiden opdateret, og det har heldigvis været muligt at få hjælp
fra Bram Andersen til det.
Om at hverve nye medlemmer. Generalforsamlingen er i år suppleret med et fagligt indhold
(rundvisning og debat) der er åbent for alle (arkitekter), hvilket gerne skulle trække flere folk til. Så
generalforsamlingen kan bruges til at synliggøre foreningen. At det ikke er slået igennem skyldes
måske den sene udsendelse via Arkitektforeningen, eller at det ikke har været formuleret på en
iøjnefaldende måde. Er andre medier (de sociale) bedre til at fange opmærksomhed i
arkitektbranchen?
Det er hensigten at bestyrelsen deltager i Folkemødet på Bornholm både i ´18 og ´19.
Beretningen blev godkendt.
3. Årsregnskabet blev godkendt. Renteindtægter fra investeringerne er ikke fuldtud med i
årsregnskabet, da MP Invest ikke har afsluttet deres årsopgørelse.
4. Budgettet blev godkendt. Der er budgetteret med et mindre underskud. Den 1‐årige
understøttelsesordning kan komme i brug fra i år, og det er uvist i hvilken grad det vil påvirke
udgifterne.
5. Valg af bestyrelse: Jørgen Becker‐Christensen, Else‐Marie Hedegaard Jensen og Rune Christiansen
blev genvalgt. Ny valgt til bestyrelsen: Lene Ravnkilde. Ny valgt som suppleant: Kirsten Munk.
Valg af revisor: Time Vision, Frederiksberg blev genvalgt.
6. Eventuelt: ‐

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref. Lene Ravnkilde

