
GENERALFORSAMLING 
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder 
Tirsdag den 7. maj 2013  
 
Fremmødte: 9 medlemmer 
 

REFERAT 
 
1. Valg af dirigent 

• Erik Varming blev valgt 
• Sv. Aage Larsen blev valgt til referent 

 
2. Formanden aflægger årsberetning. 

• Formanden indledte med at konstaterer at der burde være flere medlemmer af VAK, men ud-
trykte tilfredshed med brugen af værkstederne som stadig er på et gennemsnit af 2,7 brugere 
pr. dag. 

• Værkstederne er velfungerende, men det kan konstateres at her under Jacobs sygdom / fra-
værd, at der hurtigt kommer til at mangle en person der som ’bagstopper’ sørger for at alt på 
værkstederne fungere. Jan er dog en særdeles god medarbejder, som VAK snarest vil ansætte 
på en halvdagsstilling. 

• Et generations skifte står for døren, da Jacob går på efterløn til efteråret, Sv Aage allerede er 
gået på efterløn (men arbejder stadig nogle timer om ugen for VAK) og kontordamen Lone er 
pensionist. 

• Som værkstedsassistent er det i første omgang aftalt at Jacob, Johan Ludvig Varming og Olaf 
Manske Andersen deler stillingen imellem sig. Dette skal træde i kraft efter sommeren, hvor de 
laver mødeplan, således at VAKs medlemmer kan få den assistance de måtte have brug for. 
Ordningen evalueres til næste generalforsamling. 

 
• En arbejdsgruppe under VAK arbejder på projektet: Atelieret for Kunstnerisk talentudvik-

ling og Produktion.  
• En tilbygning på ca. 180 m2. der skal bruges til uddannelse af unge kunstneriske talenter, men 

også i afgrænsede perioder give plads til en eller flere kunstnere kan få arbejdsro til at fordybe 
sig i kunstnerisk produktion. 

• Arbejdsgruppen ser oplagte synergi mellem BGK og VAK på følgende måder: 
• Dynamik mellem unge, kreative talenter og erfarne kunstnere på VAK 
• Faglig sparing med udgangspunkt i kunstnerisk uddannelse og kunstnerisk produktion 
• Afholdelse af særskilte kunstfaglige workshops og kunstnerisk foredragsvirksomhed. 

• Det første tilskud er kommet i hus via en bevilling på 500.000,- fra Udviklings Nordvestsjælland. 

• Arbejdsgruppen der består af Henrik Miklos, Pernille Bøggild og Sv Aage arbejder videre, og vil 
efter sommeren inddrage VAKs medlemmer i den mere konkrete projektudvikling, også hvad 
personale angår. 

• For at gøre fondansøgningerne mere problemfri er det det aftalt at VAK overtager Vestsjællands 
Kulturfabrik (bygningen VAK lejer) til restgælden, hvilket sættes i gang efter generalforsamlin-
gen. 
 

• Der er ved at blive indrettet et soverum på VAK, der kan tages i brugs så snart at de nødvendige 
tilladelser er givet fra kommunen. 

 
 



• Det var aftalt at gennemfører et BKF kursus i bronzestøbning i april md., med da der kun var to 
tilmeldte (på trods at en særdeles fordelagtig pris) blev kurset aflyst, og de to kursister blev til-
budt at få et individuelt bronzestøbningskursus på værkstederne. 

• Der er gennemført et ’6 ugers selvvalgt kursus’ for arbejdsløse med en kunstfaglig uddannelse. 
• Der er et stort behov for at der kommer mere synlighed på VAK. Der skal arbejdes med en mar-

kedsføringsstrategi. 
• Formanden rette en stor tak til den engagerede bestyrelse og til medarbejderne på værksteder-

ne og i kontoret. 
• Beretningen blev godkendt 

 
3. Kassereren forelægger reviderede årsregnskab:  

• Revideret årsregnskab 2011 
• Regnskabet for 2011 blev gennemgået og godkendt  
• Revideret årsregnskab 2012 
• Regnskabet for 2012 blev gennemgået og godkendt. 
• Budget for 2013 

• Regnskabsføreren gjorde i det fremlagt budgetforslag opmærksom på at der i 2012 havde 
været væsentlig flere indtægter for salg af timer en tidligere, hvilket er indarbejdet i budget-
tet som en forudsætning, at det skal der også være i 2013. Budgettet blev godkendt.  

 
4. Behandling af indkomne forslag. 

• Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg af bestyrelse  

• Formand:  Erik Varming   Ikke på valg  
• Næstformand og Kasserer:  Olaf Manske Andersen På valg, modtager genvalg  
• Bestyrelsesmedl:   Lars Rasmussen  Ikke på valg 
• Bestyrelsesmedl.:   Claus Egemose På valg, modtager ikke genvalg. 

• Finn Lerkenfeld blev valgt 
• Bestyrelsesmedl.:   Henrik Miklos Andersen  Ikke på valg 
• Bestyrelsesmedl.:   Viggo Lynge Larsen På valg, modtager genvalg 
• Bestyrelsesmedl.:   Nyvalg 

• Grethe Michaelsen blev valgt  
 Valg af suppleanter 

• 1. Suppleant:  Finn Lerkenfeld    På valg 
•      Maria Bojsen blev valgt. 

• 2. Suppleant:  Grethe Michaelsen På valg 
•    Pernille Bøggild blev valgt. 

 
6. Valg af revisor. 
 
7. Eventuelt. 

• Grethe Micaelsen og Olaf Manske har fået støtte fra KulturLink Femer bælt, til gennemførsel 
af projekter med tyske kunstnere. 

 
 
Referat Svend Aage Larsen  

 


