	
  
	
  

REFERAT:
Fremmødet: Viggo, Lars, Olaf, Maria, Grethe og Erik
Fraværende: Pernille, Finn og Henrik
Medarbejder: Sv Aage

VAK

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
TIRSDAG den 11. MARTS kl.09.00 på VAK

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Erik
2. Valg af referent
• Sv Aage
3. Godkendelse af referater:
• Bestyrelsesmøde den 22. OKT. 2013
• Godkendt
4. Ansøgninger om medlemskab
• Optagede nye medlemmer: Siden sidste bestyrelsesmøde er der optaget 3 nye medlemmer
• Kan en ansøger ikke opnå medlemskab i forhold til optagelseskriterierne, skal vedkommende altid have tilbud om at kunne gennemfører et ’projekt’ i værkstederne. Dagspris i forhold til vilkårene for ikke medlemmer.
• Udgåede medlemmer: Der er ca. 20 medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2013.
Disse tilsendes endnu en mail om forglemmelsen.? eller om de vil overgå til støttemedlem.
5. Økonomi
! Regnskab for 2013: Revisor i Kalundborg forventes at være færdig med revisionen af regnskab 2013 om en måneds tid.
! Budget for 2014 Dette vil blive udarbejdet i forbindelse med generalforsamling 2014
! Køb af ejendommen: Overtagelse af ejendommen forventes at være tilendebragt inden for
2 uger, hvorefter de endelige driftsomkostninger kan fastlægges og overføres til budgettet for
2014.
! Marias uopfordrede jobansøgning: Maria foreslår en halv tids stilling til udarbejdelse af:
! marketings strategi, salg fra værkstederne
! forbedre VAKs kontakt med de sociale medier, hjemmeside,
! revitaliserer aktiviteterne på VAKs værksteder/ udvikle kurser for VAKs medlemmer
! kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner
! Synliggørelse af VAKs medlemmer.
! Bestyrelsen ser positivt på en ansættelse af Maria, men afventer budgettet for 2014 og
møde m. Holbæk kommunes Kulturforvaltning.
6. Generalforsamling 2014.
• Generalforsamlingen afholdes Tirsdag den 29. april kl. 19.00 i VAKs lokaler
• Dagsorden, valg og beretningen på næste møde.
7. Jubilæum
•
15 års jubilæum den 11. december 2013, blev et meget fin dag, et flot engagement, med Vestsjællands	
  
en
Arbejdende	
  
rigtig hyggelig stemning blandt de 65 fremødte i festlokalet, som det gamle værksted på Kunstværksteder	
  
	
  
smukkeste vis var omdannet til.
	
  
Teglværksvej	
  22	
  
•
Blandt alle var der en positiv stemning / følelse overfor VAK fremtid som samtlige fremmødte
4450	
  Jyderup	
  
	
  
så særdeles positivt på.
	
  
8. Miniseminar.
5927	
  7077	
  tel	
  
	
  
• Referat udsendt i sidste nyhedsbrev, december 2013
vak@vak-kunstvaerksteder.dk	
  
• Maria har udarbejdet ’Ideforslag 2014’ som hun gennemgik for bestyrelsen:
	
  
www.vak-‐kunstvaerksteder.dk

VAK skal have en stærkere profil: Værkstederne og personalet.
Overskriften kan være: FORMSTØBNING (støbe i form). VAK skal have kompetencer inden
for samtlige metaller og glas som det måtte være muligt. Kommende glas støbnings kursus
er begyndelsen på denne linje.
• Det professionelle element blandt kunstnere skal styrkes.
• Nye og flere medlemmer –
• Øget omsætning fra VAKs værksteder.
• KOMPETENCER PÅ VÆRKSTEDERNE: Uddannelse af personalet.
• Struktur blandt medarbejderne – faste kompetencer / arbejdsopgaver
• TILBYGNINGEN: Skal etableres på samarbejdsaftale med Holbæk kom. Indhold skal afprøves.
Holbæk kommune
• Aftalt møde m. Kulturchef onsdag d. 12. marts. En uforpligtende snak omkring VAK status i
dag, og VAKs mulige fremtidige potentialer.
• Maria og Svend Aage deltager
Billedkunstnerisk Grund Kursus (BGK)
! Da Henrik ikke var tilstede udsattes punktet.
VAK's værksteder
• Markedsføring af værkstederne. PR
!
Facebook. VAKs profil har allerede fået 200 ’medlemmer’ hvilket giver en meget større
berøringsflade for de aktiviteter der foregår på VAK.
!
Der er blevet etableret endnu en VAK Facebook side. Denne er ’lukket’ således at den kun
kan bruges af VAK medlemmer. Den skal bruges som en opslagstavle hvor medlemmer
kan henvende sig til medlemmer.
!
Ny Hjemmeside: Maria fremlagde et forslag til ny hjemmeside med alt hvad der hører til
en hjemmeside i dag. Bestyrelsen godkendt at der blev arbejdet videre med denne hjemmeside og at den så hurtigt som muligt lægges ud på internettet.
!
Gamle hjemmesider: Der cirkulerer pt. 2 VAK hjemmesider. De slette begge.
• KURSER:
!
Glasstøbning: Anders Raad, underviser på KADK Designskole Bornholm gennemfører
Glasstøb kursus på VAK med start den 7. april. Kursusforløbet vil være over 4 dage med
støbning ved hver kursusdag.
!
Der regnes med 10 kursuspladser. De ansatte på VAK tilbydes plads først, hvorefter de
sidste pladser udbydes til VAK medlemmer til ca. Kr. 2500,!
Korte individuelle kurser: Korte kurser i bronzestøbning, silikoneform, gips mfl. kan ikke gennemføres for kr. 1000,- som tidligere. Olaf står for kurserne. Der udarbejdes snarest nye priser for disse kurser.
!
6 Ugers selvvalgt kursus. Dette videreuddannelses kursus skal udbredes til nyuddannede
kunstnere
Nyhedsbrev / Kursuskalender
• Der udsendelse af nyhedsbrev snarest således at glasstøbnings kursus og generalforsamling
kan nå ud til medlemmerne.
• Åbne værksteder i Pinsen kan VAK evt. melde sig til, men kvaliteten at værkstederne der er
med i dette arrangement er meget svingende.
Næste møde.
• Tirsdag den 1. april Kl. 10.00
Evt.
•
Kultur Link omkring Østersøen og den nye bro til Tyskland, er et interessant område med mulighed for at få økonomis støtte til samarbejde inden for kunst og kultur. Grethe er involveret.
•
•
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Referat: Sv. Aage
Jyderup, den 11. marts 2014.

Onsdag den 12. marts
Møde med Brian Ahlquist, Kulturchef i Holbæk kommune, Anne Wessberg, Gammelgaard, Herlev og
Maria & Svend Aage fra VAK
VAK nuværende stilling, med et generations skifte som er svært at gennemfører på en måde således
at kvaliteten kan fastholdes er VAKs Focus nu.
Man må se i øjnene at der ikke er penge nok, men VAK prøver, via Marias engagement, at opgraderer
VAK synlighed på de sociale medier, samt at udbygge sine aktiviteter, som virkemidler til at få flere
penge i kassen.
Kulturchefen udtrykte kommunes bekymring for om VAK kunne fastholde sin bevilling fra Kulturministeriet i al fremtid. Hvis pengene blev tabt for VAK ville de også være tabt for kulturlivet i Holbæk.
Kulturchefen foreslog at der f.eks. laves en Samdriftsaftale mellem kommunen og VAK hvor VAK indgik i en større sammenhæng i Holbæk kommune, uden at gå på kompromis med sine medlemmer –
de professionelle kunstnere ønsker og behov.
Kulturchefen så VAK i sammenhæng med BGK – Kommunal billedskole – Talentudvikling - Kunsthøjskolen og den nye folkeskole lov med focus på heldagsskolen.
VAK skal i den sammenhæng beskrive sine Primære opgaver: Værkstederne mm
Og sine Sekundære opgaver beskrevet i VAKs formålsparagraf.
Kulturchefen foreslog at der sættes en extern konsulent på til at udrede mulighederne for en sådan
’Kulturklynge’ i Holbæk
Der blev løseligt diskuteret hvilke sammenhæng som VAK kunne indgå i nu:
• Da der i de kommende år vil blive Focus på gaderum i Holbæk kommune kunne VAK med sine
kunstnere foreslå en skulpturplads/(Forskellige pladser rundt om i kommunen) med skiftende
skulpturer (3. mdr. Udstillings varighed) til BKF takst.
• Indgå i ”kulturbro projektet” som Holbæk arbejder på at opfører ved havnen. Kulturmedarbejder
Sisse, Der er ansvarlig for dette projekt kommer på besøg på værkstederne snarest.
• Huskunstnerordningen bør VAK være fremme i skoene. Få inddraget vores medlemmer til at lave
huskunst ordninger rundt i kommunen.
• Åbne værksteder i Pinsen. Åbne værksteder, kunne også etableres i samarbejde med andre etablerede kunst intuitioner.
• Samarbejde med kommunen om ”Artist in recidence” til kunstnere fra 3.verdens landende (CKU).
Evt. Et samspil mellem, Artist in recidence på VAK, og en evt. mentor ordning med elever fra BGK
og ”kunst i heldagsskolerne”.
• Mentor ordning mellem nogle af VAKs medlemmer og BGK elever.
Referat
Svend Aage

