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Ledigheden blandt APAs medlemmer 

Ledigheden blandt medlemmerne af APA er i 2022 faldet mærkbart. Antal 

ledighedsberørte medlemmer var over hele året, opgjort som udbetalte portioner på et- 

og toårig ordning og med forbehold for, at nogle kan have haft forbigående 

ledighedsperioder på under en måned, i alt cirka 8,1 svarende til cirka 298.351 udbetalte 

ydelseskroner. I 2021 var det tilsvarende tal 11,5 svarende til 391.795 kr. 

 

Med et samlet fald i antal ledighedsberørte medlemmer fra 11,5 til 8,1 medlemmer, heraf 

3,7 på toårig ordning, er der fra 2021 til 2022 tale om et fald på cirka en fjerdedel. 

 

I budgettet for 2022 var der afsat i alt 440.000 kr. til ydelsesstøtte. Antal udbetalte ydel- 

ser ligger således i 2022 en del under budgettet, og samlet set under niveauet for de 

seneste år. Det er naturligvis særdeles opløftende for standen som helhed. 

 

Medlemstallet 

Ved udgangen af 2022 havde APA 303 medlemmer imod 314 ved årets start. Antallet af 

medlemmer på etårig ordning ligger på 30 ved årets udgang mod 25 medlemmer ved 

årets begyndelse. Antallet af dimittender ligger på 3. En væsentlig del af nedgangen har 

været aldersbetinget. Tolv medlemmer har således forladt APA grundet alder ud af i alt 16 

udmeldelser. Samtidig har der været en tilgang af nye medlemmer på 5 - to på den 

toårige ordning og tre på den etårige. 

 

Set over en 11-årig periode frem til 2015 har der været et gennemsnitligt fald i medlems- 

skaren på cirka 50 medlemmer årligt. Faldet har været ret jævnt fra cirka 1000 medlem- 

mer i 2004 til cirka 400 i 2014, men voksede samtidig proportionalt, således der i 2014 var 

et samlet fald i medlemsskaren på næsten 15%. Det samlede fald i 2015 på 27 med- 

lemmer var glædeligvis kun cirka det halve, og i 2016 var der en vækst i antallet af med- 

lemmer på marginale cirka 0,8%. Både i 2017 og 2018 har der desværre været et fald på 

cirka 10 medlemmer svarende til rundt regnet 3-5% per år. I 2019 og 2020 har faldet væ- 

ret på hhv. 14 - og 10 medlemmer. I 2021 lå det på cirka 14 medlemmer og i 2022 ligger 

det på 11 medlemmer. 

 

Det er fortsat retvisende at tale om en svagt faldende tendens. Der er med andre ord god 

grund til fortsat fokus på rekrutteringsfronten i det kommende år. 



Årsregnskabet 

Årsregnskabet for 2022 udviser et resultat, som stærkt præget af uroen på de f inansielle 

markeder. APA har således i år haft et katastrofalt regnskab med et underskud på mere 

end det femdobbelte af det budgetterede. Underskuddet ligger på 1.470.514 kr., og det 

eneste formildende, der er at sige om det, er, at det ind til videre er et urealiseret tab, og 

at APA over er de seneste cirka ti år har opbygget en formue, som gør, at APA i en rum tid 

fremover vil kunne svare alle udgifter. 

 

Sidste år vedtog generalforsamlingen bestyrelsens forslag om at nedsætte dimittendernes 

kontingent betaling med 50%. Forslaget er ikke trådt i kraft, eftersom nedsættelsen af 

dimittendsatsen ikke blev effektueret af den nu afgåede regering. Trods de store tab på 

APAs investeringer fastholder bestyrelsen de nuværende satser for såvel kontingent som 

ydelser i håb om, at investeringer kan nå at rette sig, før det bliver nødvendigt at realisere 

de berørte dele af APAs formue. 

 

Investeringer 

Bestyrelsen har i løbet af de sidste par år indgået aftale med MP Invest og Time Invest 

om, at administrere cirka 6 mio. kr. af APAs samlede formue på cirka 7 mio. kr. I 2022 har 

bestyrelsen besluttet at lade yderligere cirka en halv mio. kr. blive administreret af Time- 

Invest, således at kontantbeholdningen, som pt. står til minus rente, nedbringes fra cirka 

en million til en halv million. Det er samtidig besluttet at nedbringe obligationsbeholdnin- 

gen til fordel for aktier. 

 

Nedsættelsen af bankbeholdningen muliggjordes ved en vedtægtsændring på generalfor- 

samlingen i 2021. 

 

Beslutningen om at øge investeringerne hos Time Invest har vist sig rigtig, eftersom langt 

den største del af APAs tab i 2022 har berørt investeringerne hos Akademiker Pension. 

Bestyrelsen vil det kommende år tage stilling til en evt. yderligere omstrukturering af 

foreningens investeringer. 

 

Generalforsamlingen og bestyrelsesåret 

Generalforsamlingen i marts 2022 blev afholdt som onlinemøde. 

 

Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab. 

 

På generalforsamlingen blev Tina Olesen, Else-Marie Hedegaard-Jensen, Jørgen becker-

Christensen og Rune Christiansen genvalgt til bestyrelsen. Som revisor genvalgtes revisor 

Michael Steen Khati Nielsen fra revisionsf irmaet TimeVision. 

 

En væsentlig del af årets bestyrelsesmøder har været afholdt helt eller delvis som online- 

møder. Årets Bornholmsseminar blev dog gennemført fysisk. 

 

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder plus en række udvalgsmøder. På Bornholms- 

seminaret blev Vangmanifestet erstattet af Svanekesangen, og der vil i det kommende 

bestyrelsessår blive arbejdet på afholdelse af et sommerseminar i København samt på at 

realisere indsatsområderne: 

• Rekruttering 

• Professionalisering af bestyrelsen 

• Fokus på skærpelse af fordelene ved et medlemskab for alle 

 

Rekruttering 

Der vil det i det kommende bestyrelsesår blive fokuseret på at få mest mulig synlighed ud 

af et sponsorat af en studenterkonkurrence på de to skoler under titlen ”At bo med vand”. 

Bestyrelsen er desuden i dialog med FAODs direktør Arne Enegaard om deltagelse i 

tillidsmandsmøder og nyt markedsføringsmateriale blandt andet til brug på dimittendmøder. 

Endelig forventes i det kommende år lanceret en mere brugervenlig hjemmeside.



Fokus på investeringer 

 

APA har pt. cirka 5,5 millioner investeret i hhv. MP Invest og Time Invest. Alt taler for at 

være fuldt investeret via professionel investeringsforeninger, da intet tyder på, at besty- 

relsen vil have den fornødne agilitet til selv at ”time” APAs investeringer. Det var planen at 

nedbringe APAs obligationsbeholdning med en halv mio. kr. i det forgangne budgetår. 

Desværre forpassedes chancen i begyndelsen af året, hvorefter et salg af obligationer med 

lav rente har vist ugunstigt. Det er derfor efterfølgende besluttet at afvente en bedring i 

obligationskurserne og først sælgeaktiver, når det er absolut nødvendigt. Samtidig vil der 

fortsat blive arbejdet henimod at investere en så stor del af formuen som muligt via Time 

Invest med en risikoprof il svarende til en 10 års investeringshorisont. 

 

Professionalisering af bestyrelsen 

 

Der gennemføres individuelle uddannelsesforløb for to til tre bestyrelsesmedlemmer i 

2023 gennem Ledernes Bestyrelseskursus i forlængelse af de allerede gennemførte 

kursusforløb for et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer i 2022. Der er således 

enighed i bestyrelsen om at kurset er særdeles relevant i sammenhæng med de opgaver 

bestyrelsesarbejdet i APA indebærer. 

 

Samarbejdet med Arkitektforeningen, FAOD m.fl. 

 

Vores administration af ind- og udmeldelser, kontingentopkrævning og ydelsesudbetaling, 

medlemshenvendelser og pengesager købes fortsat hos Arkitektforeningen. I 2022 har der 

været et godt og stabilt samarbejde AA’s sekretariat. Særligt skal fremhæves AA’s regn- 

skabschef Kasper Welcher Nielsen samt kommunikationsmedarbejder Signe Frøkjær.  

 

Enkelte af bestyrelsens medlemmer har allerede udtrykt ønske om honorering af deres 

indsats, og hvis det fortsat viser sig svært at rekruttere til bestyrelsen, kan dette være en 

mulighed, som bestyrelsen bør overveje seriøst. En variant, som bestyrelsen har drøftet, 

og som evt. vil blive yderligere konkretiseret i det kommende år, er betalt medlemskab af 

AA for bestyrelsesmedlemmer. I den sammenhæng er der desuden sidste år gennemført 

en vedtægtsændring som muliggør at skære antallet af bestyrelsesmedlemmer ned fra 

nuværende minimum syv til minimum fem. Fra med og med 2023 forventes APAs 

egentlige bestyrelse at bestå af seks i stedet for syv meldemmmer, idet Kirsten Munk 

fremover kun ønsker at deltage i arbejdet som suppleant. 

 

På www.arkitekternes.nu f inder du generelle oplysninger om APA, medlemsvilkår, gælden- 

de dagpengesatser m.v. Du kan også læse beretningerne fra de seneste år og referater fra 

generalforsamlingerne. 

 

Af de tre bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, har to tilkendegivet, at de genopstiller. 

Det drejer sig om Dorte Sibast og Hanne Brøndum. Kirsten Munk er, som allerede nævnt, 

villig til at lade sig vælge som suppleant for det næste år. Der fortsat brug for 

suppleanter, og alle medlemmer opfordres til at stille op til bestyrelsen – der er nok at 

tage fat på! 

 

Venlig hilsen 

APAs bestyrelse 

Rune Christiansen, Jørgen Becker-Christensen, Dorte Sibast, Else-Marie Hedegaard Jen- 

sen, Kirsten Munk, Tina Seerup Olesen og Hanne Brøndum 


