
 
 
Referat af bestyrelsesmøde  
TIRSDAG den 11. JUNI kl. 16.00 på VAK  
 
REFERAT: 
Fremmødet: Olaf, Henrik, Finn, Grethe, Pernille, Julie og Erik 
Fraværende: Anders 
Medarbejder: Maria og Sv Aage  
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

• Erik 
2. Valg af referent 

• Sv Aage 
3. Godkendelse af referater: 

• Bestyrelsesmøde den 29. APRIL 2014 
• Godkendt 
• Ved generalforsamlingen trak Viggo sig fra bestyrelsen af VAK. Han havde siddet i VAKs 

bestyrelse siden starten i 1998, i flere år som formand. Bestyrelsen besluttede af gøre Vig-
go til æresmedlem af VAK. Formanden og Maria vil overbringe denne titel med tilhørende 
ære til Viggo.  

4. Ansøgninger om medlemskab 
• Optagede nye medlemmer: Indmeldelse af Bodil Brams der vil støbe i fiberbeton. Værkste-

det er ved at gøre sig klar til dette. 
• 2 – 3 nye medlemmer er på vej til at indmelde sig  
• Udgåede medlemmer: Der er ingen udmeldte 

5. Økonomi 
• Budget kontrol for 2014: Sv Aage fremlagde budgetkontrol til og med maj 2014. Der er for 

få indtægter og for mange omkostninger. 
▪ Bestyrelsen besluttede at udarbejde nye klare procedure for afregning af bronzestøb-

ning, og endnu engang prøve at få trukket smedearbejde til værkstedet for at styrke 
egen indtjeningen. 

• Budget fremskrivningen for 2015 viser på nuværende tidspunkt et underskud på kr. 50.000,- 
hvilket understreger behovet for opstramning af procedurer og forøgelsen af egen indtjenin-
gen. 

• Køb af ejendommen: Overtagelse / købet af ejendommen er nu faldet på plads. De endelige 
driftsomkostninger kan fastlægges og overføres til budgettet for 2014.  

6. Holbæk kommune 
• Maria har været til møde m. kulturchefen og lederes af Jyderup skole. 

• Der var enighed om at udarbejde et projekt hvor huskunstnerordningen skal indgå m. VAK 
som formidler af relevante kunstnere. 

• Der arbejdes efter en længere projektperiode, kunstnerisk proces 
• Bestyrelsen stillede spørgsmål til hvorfor ikke billedskolen, med sine erfaringer blev inddra-

get i projektformuleringen. 
• Hvad for VAK ud af samarbejdet, hvad får Holbæk kommune..? 

• Der er en tro på at projektet skal give et bud på hvad der kan puttes ind i det nye: Hel-
dagsskolen.  
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7. Tilbygning til VAK 
• Arbejdsgruppen består af Pernille, Henrik og Maria. Sv Aage med på sidelinjen. 
• VAK skal gøre sig klart hvad tilbygningen skal bruges til. Hvad VAK har brug for, for at mulig-

gøre en glorværdig fremtid. 
• Der skal indarbejdes funktions muligheder der lever op til de fremtidsmål som Holbæk kom-

mune har til sin kulturelle fremtid / udvikling. De faciliteter som kommunen vil få brug for skal 
forefindes på VAK. Synligøre VAK overfor kommune. 
• Ting der skal indeholdes: 
• Muligheder for skoleprojekter – Heldagsskolen 
• Artist in Residence i forbindelse med Images festival i 2016 som Holbæk kom. Arbejder på 

at få centrum af til Holbæk. 
• Støvfrie lokaler 

• Et rum for materialer i et kunstnerisk koncept 
• Et atelier hvor et kunstnerisk produktion kan færdigøres   

• Der afsøges BKF-O om støtte til en projektudvikler. Ikke kun for tilbygningen, men også til ud-
redning af samarbejdsrelationer mellem VAK og Holbæk kommune. 

8. Billedkunstnerisk Grund Kursus (BGK) 
▪ BGK fremtid er som sædvanlig usikker. Bevillingerne for de næste år er ikke på plads, det vide-

re lejemål på kunsthøjskolen er ikke afklaret, men ellers går det fint.  
9. VAK's værksteder 

• Udviklingsplaner på værkstederne. PR 
▪ Åben hus arrangementet der blev afholdt den 4 Juni og var en stor succes. Der mødte 

små 10 kunstnere op samt 10 der var interesseret i hvad der foregik på værkstederne. Der 
vil utvivlsom komme nye medlemmer ud af dette og flere aktiviteter på værkstederne. 
Åben hus skal være tilbagevendende. 

▪ Aktivitet- og Kursuskalenderskalender er et nyt tiltag fra Maria. Ros fra bestyrelsen 
• Kurser  

▪ Gode kvalificerede lære m. kunstneriske såvel som faglige kvalifikationer eftersøges inden-
for alle kunstneriske områder. VAK skal kunne etablerer kurser indenfor alle områder, hvis 
der er behov og kursister. 

• Medarbejdermøde m deltagelse af bestyrelsesmedlemmer.  
▪ Set i lyset af VAKs økonomi (pk. 5) og udviklingsplaner for værkstederne, bakkede besty-

relsen op omkring en opstramning af procedure og af arbejdes gang på værkstederne. 
Grethe, Henrik og ……. Indvilgede i at deltage på skift i medarbejdermøde tirsdag formid-
dag. 

▪ Løntilskud til Jan bortfalder den 31. aug. I budget for 2014 fortsætter hans ansættelse m. 
30 timer, og VAK betaler han fulde løn. I forbindelse den generelle opstramning på værk-
stederne skal Jans ansættelse evalueres senest ved årets udgang. Jan har 3 md. opsigel-
se. 

• Markedsføring i div. Kunsttidsskrifter. Julie kikker nærmere på dette.  
▪ VAK deltog ikke i Pinsekunstruten i  år, da ledelsen mente at arrangementet var præget af 

for mange amatører. Bestyrelsen mente dog at VAK bør deltage til næste år. 
▪ Et åbenhus arengement bør holdes i forbindelse med fra kunstakademiernes dimension 

• Materialepriserne for bronzepriserne er svære af justere, da de består af mange dele. Der ar-
bejdes dog videre med en udredning. 

10. Nyhedsbrev /  Kursuskalender 
• Der udsendelse af nyhedsbrev efter sommeferien 

11. Næste møde. 
• Der blev aftalt to bestyrelsesmøder: 



• Torsdag d.21/08-2014 kl.16.00 

• Torsdag d.23/10-2014 kl.16.00 
12.  Evt. 

• Intet 
•  

Referat: Sv. Aage    
Jyderup, den 11. juni 2014. 
 
 


