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GENERALFORSAMLING 
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder 
Lørdag d.28 maj 2016 
Afholdt på VAK 
 
Der var 13 fremmødte inkl. bestyrelsen 
 
 
REFERAT 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

• Christopher Lund  blev valgt. 
2. Valg af to stemmetællere 

Christopher Lund og Finn Lerkenfeld blev valgt. 
 
3. Formand, Henrik Miklos Andersen aflagde årsberetning 
 
Statestik for aktivitet i 2015: 
Ind-og udmeldelser af foreningen: 
Indmeldinger : 34  per.. 
Udmeldinger: 12 per. 
 
Medlemsantal i foreningen i slutningen af 2015: 133 per. 
I 2015 har der på hverdage gennemsnitligt arbejdet 2,7 kunstnere på 
værkstedet pr.dag. 
 
Bestyrelsen: 
I 2015 har bestyrelsen fået ny formand, Henrik Miklos Andersen og 
VAK har budt velkommen til Bestyrelsesmedlem Peter Hesk og 
supleant Jytte Høeg.  
 
I dag består bestyrelsen af: 

• Formand: Henrik Miklos Andersen 
• Næstformand: Pernille Bøggild 

• Bestyrelsesmedlemmer: 
Julie Bitsch, 
Erik Varming, 
Nynne Livbjerg, 
Anders Bonnesen, 
Peter Hesk 

• Suppleanter: 
Finn Lerkenfeld 
Jytte Høeg 
 

I 2015 har bestyrelsen sagt farvel til bestyrelsesmedlemmet Olaf 
Manske og Grethe Michaelsen. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen arbejder fortsat frem mod at få økonomiske midler fra 
Holbæk kommune samt støtte fra private fonde. Vores øgede aktivitet 
giver værkstedet større muligheder for at kunne modtage støtte og der 
skærper VAKs muligheder for at indgå i spændende kunstfagligt pro-
jekter med eksterne samarbejdspartnere. 
 
Bestyrelsen forsalg til vedtægtsændringer 
En af bestyrelsens store opgaver i 2015 har været at revurdere og 
opgradere VAKs vedtægter. 
Bestyrelsen har gjort et stort arbejde med de vedtægtsændringer, som 
bestyrelsens fremlægger ved denne generalforsamling. 
Bestyrelsen valgte d.8 februar 2016,  at invitere alle foreningens 
medlemmer, til et møde vedr. de nye vedtægter. Her fik alle 
medlemmer mulighed for at komme med synspunkter og ideer til de 
nye vedtægter. 
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Personalet på VAK: 
Projektleder Maria Bojsen, 20 timer pr. uge,  
Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen, gennemsnitligt 25 
t.pr.uge  
Bronzestøber og underviser Johan Ludvig som arbejde 
gennemsnitligt 7-10 timer.pr.uge. 
Bogholder, Merethe Boel, gennemsnitlig 15 timer.pr.mdr. 
 
I 2015 har VAK budt velkommen til VAKs nye bogholder Merethe 
Boel. Samtidigt har VAK sagt farvel til bogholder Lone Larsen 
 
I 2015 har VAK haft to Praktikanter: Delphine Buchard og Sidsel 
Mouritsen. 
 
Formanden roser personalet og mener at Benny, Johan Ludvig og 
Maria har formået at danne et godt team som har overtaget den dagli-
ge drift fra det legendariske makkerpar Jacob og Svend Aage. 
 
Værkstederne: 
Der har i 2015 forsat været fokus på at værkstedet skal fungere som 
et projektorienteret værksted. VAK ønsker at medlemmer skal kunne 
komme på værkstederne og få rådgivning og hjælp til flere processer 
og materialer end førhen. Dette kræver et nyt blik og nye vinkler på 
både træ-, metal- og glasværksted og overvejelser om at nyttiggøre 
den store erfaring med formarbejde og støbning – også i nye 
materialer. 
 
Nye metoder og materialer på værkstedet: 

• Værkstederne kan nu støbe i aluminium på højde med 
bronzen. 

• Værkstedet kan håndtere sandstøbning. 
• Ligeledes kan alle medlemmer nu arbejde med Jesmonite. 
• Siliconer og plastmaterialer er faste materialer på værkstedet.  
• Der er kommet to nye ovne, som kan bruges til formstøbning 

og afspænding af glas. 
• På glasværkstedet er vådsliberummet opgraderet med 

slibeudstyr og vandboremaskine.  
• Værkstedet har erhvervet en stor vakuum maskine, som vi 

glæder os til at eksperimentere med sammen med 
medlemmerne. 

 
Året på værkstedet 
Vi har i perioder oplevet spidsbelastninger specielt på 
bronzestøbningerne og vi har afhold mange workshops og kurser i 
2015. 
 
I 2015 har VAK indgået et officielt samarbejde med Kunstakademiet 
i København. 
 
Året har båret præg af at mange nye medlemmer er komme til 
værkstedet. 
Der er stor spredning på hvilke materiale og processer de nye 
medlemmer arbejder med. Det skaber store udfordringer til 
medarbejderen, da der er mange arbejdsområder medarbejderne skal 
dække. 
Medarbejderne har i 2015 fokuseret på at give nye medlemmer en 
god introduktion samt sat fokus på faktum, at kunstnerne selv skal 
varetage arbejdet af egne ting på værkstedet. 
 
Vi står nu overfor nye problematikker da der nu er meget travl på 
værkstederne men ikke resurser til at løse alle opgaverne. Da VAK 
ikke længere har indtægt via sociale engagementer eller har arbejds-
kræft fra sociale projekter mangler der fortsat hænder på værkstedet.  
 
Der bliver præciseret at flere medlemmer og øget aktivitet ikke er 
ensbetydende med mere omsætning og indtægt. Den øgede aktivitet 
skaber dog mere arbejde for medarbejderne. Dette er en problematik 
som bestyrelsen og ledelsen sammen skal arbejde med  i 2016. 
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Kurser og workshops: 
VAKs første huskunstnerprojekt: 
I 2015 har VAK været projektholder på huskunstnerprojektet 
”Hemmelige Dyrebander”, med kunstneren Hartmut Stockter, BGK  
og børn fra 4 klasse fra Jyderup skole. Projektet blev realiseret med 
midler fra Kulturstyrelsens huskunstnerordning samt Holbæk 
kommune. 
VAK høstede gode erfaringer fra huskunstnerprojektet. 
 
Workshops afholdt på VAK i 2015: 

1. Formstøbning i silicone 
2. Sandstøbning af aluminium 
3. Glasworkshop  
4. Cire perdué workshop for BGK elever 
5. Silicone og  plastik workshop for elever fra Det kgl. 

Kunstakademi og fra Det Fynske Kunstakademi. 
 
Fondsøgning 2015: 
I 2015 har værkstedet opnået støtte fra BKF-O fonden, til at afholde 
en silicone og plastworkshop for yngre kunstnere. 
 
Samarbejde med Holbæk Kommune omkring IMAGES festiva-
len 
I 2015 har VAK arbejdet frem mod Images festivalen, som netop er 
afholdt her i 2016. Projektet bliver en del af det samarbejde vi har 
med Holbæk kommune og projektet pejer også tilbage til den aktivi-
tet som VAK var en del af på Sølyst i Jyderup. 
 
Formandens beretning er enstemmigt godkendt 
 
4. Økonomirådgiver Christopher Lund fremlægger revideret 

årsregnskab og Budget 2016: 
• Revideret årsregnskab 2015 

Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt 

 
• Budget for 2016 

Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Generalforsamlingen godkender enstemmigt bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer. 
De nye vedtægter træde i kraft med øjeblikkelig virkning.  
Det bliver besluttet at vælge nye stemmetæller til optælling af uraf-
stemningen. Christella Bramford og Susanne Pedersen blev valgt. 
 
6. Opstillede kandidter til bestyrelsen 
Nuværende Formand, Henrik Miklos Andersen genopstiller. 
Bestyrelsesmedlem, Erik Varming Genopstiller 
Bestyrelsesmedlem, Julie Bitsch genopstiller 
Suppleant, Finn Lerkenfeld genopstiller 
Maria Keto stiller op til bestyrelsen 
 

7. Valg af revisorer 
Generalforsamlingen beslutter at fortsætte samarbejdet med det 
statsautoriserede revisions firma SMJ revision. 
 

8. Evt.  
Viggo Lynge Larsen blev for nogle år tilbage æresmedlem af for-
eningen. Hvad indebære denne titel? Det er et spørgsmål som besty-
relsen skal tage op på kommende bestyrelsesmøder. 
 
Christella forslår at VAK kan søge om at kommunen overtager udgif-
terne til revisionen. VAKs økonomirådgiver Christopher Lund frarå-
der dette da foreningen er en selvstændig forening og skal have sit 
eksterne regnskab. 
 
Referat: Maria Bojsen -  Den 28. maj 2016 
 


