GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Tirsdag d.29 maj 2018
Afholdt på VAK
Der var 10 fremmødte inkl. bestyrelsen

REFERAT
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 Christopher Lund blev valgt.
2. Valg af to stemmetællere
Christopher Lund og Charlotte Bergmann Johansen blev valgt.
3. Formand, Henrik Miklos Andersen aflagde årsberetning
Bestyrelsen
 Formand: Henrik Miklos Andersen
 Næstformand: Nynne Livbjerg
 Bestyrelsesmedlemmer:
Charlotte Bergmann Johansen
Julie Bitsch,
Erik Varming,
Anders Bonnesen,
Finn Lerkenfeld


Suppleanter:
Mari Keto
Peter Hesk

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.
Med de nye optagelseskriterier har bestyrelsen valgt at lægge mere
vægt på det billedkunstnerisk faglige fællesskab.
VAK opfordrer ansøgere indenfor det visuel felt til at ansøge
bestyrelsen om medlemskab. De nye formaliteter betyder at mange
ansøgere løber gennem bestyrelsen, som i praksis har vist stor
flexibilitet i optagelsen af nye medlemmer.
Studerende inden
for de uddannelser som er adgangsgivende kommer og arbejder på
værkstederne. De studerende bliver direkte optaget i foreningen efter
endt uddannelse.
Medlemsaktivitet 2017
 Optagede medlemmer: 19
Udmeldinger: 7
 Medlemstal i december 2017: 156 medlemmer

Personalet på VAK
Fastansat:
Projektleder Maria Bojsen, 20 timer pr. uge,
Timeansatte:
Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen, gennemsnitligt 25
t.pr.uge
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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.
Tino Winter, Rengøring og havehjælp. 2 timer pr.uge.

Gennem VAKs eksisterende faciliteter vil de objekter, som skabes i
de digitalt styrede processer, kunne omsættes til fuldt funktionelle
holdbare designs og værker, samtidig med at de tilfører klassisk
arbejdende kunstnere muligheden for at inddrage den digitale tekniks
præcission og kompleksitet i deres værker.

Året på værkstedet
2017 har ligesom årene forinden, båret præg af at mange nye
medlemmer er kommet til værkstedet.

Det nye værksted kan blive en bro over den erfaringskløft, som
findes mellem de seneste kunstner- og designer-generationers
naturligt integrerede brug af digitale skitseværktøjer og deres meget
begrænsede erfaring med klassiske teknikker og materialer.

Året igennem har medarbejderne og bestyrelsen brugt magte tid på at
se frem mod hvilken vej værkstedet skal udvikle sig for at
imødekomme medlemmernes ønsker.

Workshops afholdt på VAK i 2016
1. Beton og kalkbaserede mørteltyper, workshop
2. Silicone workshop
3. Bronze workshop

2016 har været et år præget af ideudvikling af VAKs nye digitale
værksted som forventes etableret i 2018. VAK har i 2017 opnået
økonomisk støtte fra Richter Fonden og BKF-O til etableringen.
Med det nye værksted vil flere kunstnere kunne udvikle deres
projekter i VAKs regi.
VAKs medarbejdere vil kunne vejlede dem, som endnu er usikre på
de digitale muligheder samt eksperimentere og udvikle i samarbejde
med de digitalt erfarne. VAK vil samtidigt kunne løse flere og mere
komplicerede opgaver.
Vi vil sideløbende med den daglige aktivitet kunne afholde kurser og
workshops for medlemmer, akademi- og design-studerende og elever
fra BGK.
Mulighederne for at eksperimentere, hvilket er en af værkstedernes
målsætninger, vil samtidig være udbygget ved mødet mellem de
digitale redskaber og de gamle håndværk og metoder.

Fondsøgning 2017
VAKs bestyrelse og medarbejder har sammen gjort et stort stykke
arbejde med fondsarbejdet omkring midler til etablering af VAKs nye
digitale værksted.

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 2017 og Budget 2018:
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 Revideret årsregnskab 2017
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt
 Budget for 2018
Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkommende forslag

7. Opstillede kandidater til bestyrelsen
 Nuværende formand, Henrik Miklos Andersen genopstiller.
 Nuværende suppleant, Mari Keto genopstiller
 Medlem Veo Friis Jespersen opstiller til bestyrelsen
 Medlem, Maria Koshenkova opstiller til bestyrelsen
Da antallet af opstillede kandidater svarede til antallet af poster i bestyrelsen, vil der ikke blive afholdt afstemning.
Bestyrelsen vil konstituere sig selv ved næste bestyrelsesmøde.

8.

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

9. Evt.
Lars Rasmussen påpeger at garderoben i kælderen ikke er optimalt og
foreslår at VAK inddrager et værelse til omklædning.

Referat: Maria Bojsen - Den 7 juni 2018
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