Referat af GENERALFORSAMLING i APA lørdag d. 16.03.2019, Restaurant Remouladen, Vejle
I alt 14 personer deltog.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af et ikke-medlem af bestyrelsen som referent
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt
størrelsen af kontingent
5. Bestyrelsens beretning
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Eventuelt
Udsendt med indkaldelsen var både årsregnskab, budget og beretning.
Referat.
1. Birgitte Kofoed blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt og lovligt indkaldt.
2. Pia Kjær blev valgt som referent.
3. Formanden Rune Christiansen fremlagde årsregnskabet for 2018 og kommenterede det i
forhold til forventninger og det faktiske år 2018.
Bestyrelsen mødes 4 gange om året + til et sommermøde.
Foreningen har en formue på 7 mio. kr.
Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet: Hvad dækker regnskabsassistancen i posten
“Revision og regnskabsassistance” over? Det dækker over, at revisoren Michael har deltaget i
nogle møder.
Foreningen burde være skattefritaget, og det tror vi også, at vi er.
Regnskabet blev godkendt.
4. Formanden fremlagde budget for det kommende år.
Renteindtægter er sat til 0,- (nul kr.), fordi det nu kaldes noget andet.
Understøttelser er nogenlunde uændret, men dog sat op til 30.000,- mere pga. den seneste
tids erfaring.
Der bruges penge på kursus til professionalisering af bestyrelsen. Andre APA-medlemmer kan
også have en chance for at komme med på kurset, da det nok ikke koster ekstra at have lidt
flere med tilstede.
Budgettet blev vedtaget.
Kontingentets størrelse er uændret. -Det er en del af budgettet.
Det var ikke på tale at ændre på størrelsen af den enkelte understøttelse, så den er også
uændret.
5. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Der er 7 medlemmer af bestyrelsen.
Der var en diskussion om foreningens berettigelse, fremtid og hvervemetode.
Der blev vist søjlediagram med en oversigt over APA medlemmers aldersfordeling i 2019. Der
er pt. klart flest medlemmer i alderen fra 40 år og op. Det vakte en del overraskelse, at de
nyuddannede ikke de seneste 15 år er hvervet i større stil. Fremadrettet forsøges endnu mere
at nå dimittenderne, og det var på tale at få en lille rubrik i Arkitektforeningens og/eller FAOD’s
nyhedsbreve.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
6. Birgitte Kofoed genopstillede ikke. Kirsten Munk opstillede og blev valgt. APAa bestyrelse er
dermed: Rune Christiansen, Jørgen Becker-Christensen, Dorte Sibast, Lene Ravnkilde, ElseMarie Hedegaard Jensen, Kirsten Munk og Hanne Brøndum. Ny suppleant: Tina Olesen.
Revisor Time Vision, Frederiksberg blev genvalgt.
7. Der var intet til punktet eventuelt.
Ref. Pia Kjær

