
 
 
GENERALFORSAMLING 
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder 

TIRSDAG den 29. APRIL   
 

Der var 12 fremmødte inkl. bestyrelsen 

 

REFERAT 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

• Svend Aage blev valgt 

2. Formanden aflagde årsberetning 

• Bemanding på værkstederne. Maria vil i den kommende tid overtage Sv Aages funktioner som projekt-

leder på VAK. Jacob fortsætter 2 dage om ugen. Jan er i virksomhedspraktik indtil sep. 2014 hvorefter 

hans ansættelsesforhold skal genforhandles.  

• Modul opbyggede grundkurser som et tilbud til medlemmerne vil blive gennemført af Olaf. 

• VAK jubilæum blev med megen succes gennemført i december mdr. Her blev også afholdt Miniseminar 

om hvordan VAK skulle se ud i fremtiden. Der var stor opbakning blandt medemmerne til VAKs arbej-

de. 

• Der er blevet etableret to nye overnatningsrum på VAK, hvilket giver flere muligheder for at arbejde 

projektorienteret på værkstedet. Det åbner også op for at kunstnere som bor langt væk har bedre mulig-

hed for at arbejder på VAK, og at VAK kan etablerer en Residence ordning. 

• VAK har fået to facebook siden. En offentlig og en intern kun for medlemmerne. 

• VAK har også fået ny  hjemmeside, der er informativ og korrekt og den kan bruges både af medlemmer-

ne og interesserede. 

• VAK har indgået et tættere samarbejde med Holbæk kommune hvor relationer til BGK, Holbæk kunst-

højskole, kommunale billedskoler mf. skal  udredes af ekstern konsulent. 

• I udredningsarbejdet skal huskunstnerordningen, Artist in Residence i samarbejde med CKU og skulptu-

rer i det offentlige rum også inddrages. 

• VAK vil arbejde videre med at søge midler til en tilbygning. ’Atelieret for Kunstnerisk Talentudvikling 

og Produktion’ der skal bruges som projektrum der kan indgå i samarbejdet med Holbæk kommune. 

Atelieret skal være et støvfrit område som giver muligheder for andre kunstneriske aktiviteter end de ek-

sisterende værksteder. 

• Der vil blive arbejdet på at indfører formstøbning i aluminium med tilhørende kurser. 

• Træværkstedet skal opgraderes med f.eks. en trædrejebænk. 

• Der har været stor tilslutning til kurset: formstøbning i glas. Det kunne tænkes at lave et lignede kursus i 

det kommende år. 

I debatten til beretningen blev stillet spørgsmål omkring evt. sundhedsrisiko ved støbning i aluminium, 

Jans ansættelse efter hans løntilskudsperiode og indholdet i samarbejdet med Holbæk kommune og hvad 

det kunne indebære for VAK 

Efter tilfredsstillende svar blev beretningen godkendt.  

 

3. Kassereren forelægger revideret årsregnskab 

• Revideret årsregnskab 2013 

• Regnskabet blev gennemgået og godkendt 

• Budget for 2014 

• Budgettet blev fremlagt og godkendt 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

• Der var ingen indkomne forslag 
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5. Valg af bestyrelse 

▪ Formand:    Erik Varming  På valg, modtager genvalg 

▪ Næstformand og Kasserer: Olaf Manske Andersen Ikke på valg 

▪ Bestyrelsesmedl.:  Lars Rasmussen På valg 

▪ Bestyrelsesmedlem.: Henrik Miklos Andersen På valg, modtager genvalg 

▪ Bestyrelsesmedlem.: Viggo Lynge Larsen Ikke på valg, trak sig 

▪ Bestyrelsesmedlem.: Finn Lerkenfeld Ikke på valg 

▪ Bestyrelsesmedlem.: Grethe Michaelsen Ikke på valg 

Viggo Lynge Larsen trak sig fra sit sæde i bestyrelsen, således at der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen i 

2 år og et medlem til 1 år. 

Da der blev bragt 5 personer i forslag gik generalforsamlingen til skriftelig afstemning efter at have valgt 2 

stemmetællere. Maria Bojsen og Torben Friis.  

▪ Erik Varming fik 11 stemmer  Valgt for 2 år 

▪ Henrik Miklos Andersen fik 11 stemmer Valgt for 2 år 

▪ Pernille Bøggild fik 10 stemmer  Valgt for 1 år 

▪ Julie Bitsch fik 11 stemmer  Valgt for 2 år 

▪ Anders Bonnesen fik 6 stemmer 

Det blev besluttet at Henrik Miklos Andersen skiftede plads med Olaf Manske Andersen og blev næstformand 

og Kasserer. 

Valg af suppleanter 

▪ Anders Bonnesen 

▪ Nynne Livbjerg 

6. Valg af revisorer 

 

7. Evt. Intet 

 

Referat: Sv. Aage    

Jyderup, den 29. april 2014. 


