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GENERALFORSAMLING 
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder 

Tirsdag d.20 juni 2017 

Afholdt på VAK 
 

Der var 12 fremmødte inkl. bestyrelsen 

 

 

REFERAT 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 Christopher Lund  blev valgt. 

 

2. Valg af to stemmetællere 

Christopher Lund og Henrik Miklos Andersen blev valgt. 

 

3. Formand, Henrik Miklos Andersen aflagde årsberetning 

 

Bestyrelsen: 

 

 Formand: Henrik Miklos Andersen 

 Næstformand: Nynne Livbjerg 

 Bestyrelsesmedlemmer: 

Pernille Bøggild 

Julie Bitsch, 

Erik Varming, 

Anders Bonnesen, 

Peter Hesk 

 Suppleanter: 

Finn Lerkenfeld 

Mari Keto 

 

 

 

Bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen arbejder for at sikre medlemmernes interesse.  

Bestyrelsen lytter meget til stedets medarbejdere og forsøger at støtte 

op omkring de problematikker, emner og diktioner der måtte være. 

 

Der er blevet brugt mange resurser til at drøfte VAKs 

optagelseskriterier i 2016. Med de nye optagelseskriterier har 

bestyrelsen valgt at lægge mere vægt på det billedkunstnerisk faglige 

fællesskab. 

 

Bestyrelsen har i 2016 haft talrige drøftelser om, hvordan man som 

medlem af foreningen, indgå i værkstedet. At man blandt andet selv 

arbejder på værkstedet med sin egen produktion. Bestyrelsen har her 

arbejdet med at lægge en linje for hvad man kan forvente som 

medlem. 

Arbejdet de seneste år har båret frugt idet at mange nye medlemmer 

er kommet til. Samtidigt er et samarbejde med akademiet i 

København også kommet i stand. 

 

  

 

Medlemsaktivitet 2016:   
 

 Optagede medlemmer: 19  

Udmeldinger: 4 

 

 Medlemstal i december 2016: 144 medlemmer  

 

 I 2016 har der på hverdage, gennemsnitligt arbejdet 2,9 

kunstnere på værkstedet pr. Dag. 
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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. 

Troels Flensted, gennemsnitligt 8 timer pr.uge. 

 

I 2016 er designer,  Troels Flensted blevet ansat som timelønnet 

medarbejder. 

 

VAK haft to Praktikanter: 

Julie Cliffort og Signe Nord Hansen 

 

 

 

Værkstederne: 

Der har i 2016 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 

forskellige processer og materialer. 

 

Nye metoder og materialer på værkstedet: 

 Sandstøbning af både aluminium og bronze er blevet en større 

del af den daglige aktivitet. 

 Værkstedet har erhvervet en mindre CNC fræser, som skal 

hjælpe os med at implementere de digitale værkstøjer på 

værkstedet. 

 Vi arbejder med flere slags siliconer end førhen. 

 Jesmonite er blevet et materiale vi har på lager på værkstedet. 

 

 

Året på værkstedet 

Vi har i perioder oplevet spidsbelastninger specielt på 

bronzestøbningerne. 

Vi er i 2016 oppe på i gennemsnit at støbes fast to bronzestøbninger 

pr. måned.  

 

2016 har ligesom året forinden, båret præg af at mange nye 

medlemmer er komme til værkstedet. 

Der er stor spredning på hvilke materiale og processer VAKs 

medlemmer arbejder med. Det skaber fortsat store udfordringer til 

medarbejderen, da der er mange arbejdsområder medarbejderne skal 

dække med viden og kompentance. 

Medarbejderne har i 2016 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. 

 

 

Kurser og workshops: 

Images Festival 

VAK havde i foråret 2016 to kunstnere boende, som var en del af 

Holbæk kommune og CKUs store Images projekt. De to kunstnere 

var James Koko bi og ´Hamed Quattara. 

 

 

Workshops afholdt på VAK i 2016: 

 

1. Formstøbning i silicone 

2. Bronzeworkshop 

3. BGK Camp for alle BGK afdelingerne. 
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Fondsøgning 2016: 

I 2016 har VAK gennemført en stor renovering af elsystemet samt 

indlæggelse af flere ampere. 

I takt med at værkstedet har fået flere brugere og mere aktivitet er 

behovet for mere el i huset steget. 

VAK har haft et konkret behov for at få lagt mere El ind i bygningen 

således at vi har muligheden for at køre flere ovne på samme tid. 

Yderligere har vi også modtaget støtte til at renovere vores 

eksisterende el systemer og lys. Det betyder at vi i dag har en god 

arbejdsbelysning, som samtidig er strømbesparende da det hele er 

udskiftet til LED. 

 

I 2016 lykkedes det at skaffe fondsmidler til projektet og i vinteren 

2016/2017 har vi færdiggjort det store projekt.  

 

Formandens beretning er enstemmigt godkendt 

 

 

4.  Forslag til kommende års kontingent 

Det besluttes at fastholde det årlige kontingent på 160 kr. plus 

moms 

 

 

5. 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 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen indkommende forsla 

7. Opstillede kandidater til bestyrelsen 

 Nuværende næstformand, Nynne Livbjerg genopstiller. 

 Bestyrelsesmedlem, Anders Bonnesen genopstiller 

 Bestyrelsesmedlem, Peter Hesk genopstiller 

 Suppleant, Mari Keto genopstiller 

 Suppleant, Finn Lerkenfeld genopstiller 

 Charlotte Bergmann Johansen opstiller 

 

 

 

8. Valg af revisorer 

Generalforsamlingen beslutter at fortsætte samarbejdet med det 

statsautoriserede revisions firma SMJ revision. 

 

9. Evt.  

 

 

Referat: Maria Bojsen -  Den 22 juni 2017 

 


