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

VAK

REFERAT Bestyrelsesmøde
TIRSDAG den 29. APRIL kl. 15.30 på VAK

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Erik
2. Valg af referent
• Sv Aage
3. Godkendelse af referater:
• Bestyrelsesmøde den 11. marts 2014
• Godkendt
4. Ansøgninger om medlemskab
• Optagede nye medlemmer: Siden sidste bestyrelsesmøde er der optaget 2 nye medlemmer
• Udgåede medlemmer: Der er to medlemmer som har meldt sig ud af VAK.
5. Økonomi
▪ Revideret regnskab for 2013: Statsautoriserede revisor Steffen Møller Jensen, Kalundborg
havde fremsendt det reviderede regnskab, uden anmærkninger. Dette blev godkendt.
▪ Budget for 2014 blev fremlagt med alm. fremskrivninger. Dette blev godkendt.
▪ Lønninger 2014.
▪ Regnskabsfører Christopher Lund havde udarbejdet et lønbudget inden for rammerne
af budget 2014. Dette giver i 2014 plads til ansættelse af Maria som projektleder i 20
timer / uge.
▪ Jans ansættelse skal evalueres og ny forhandles når hans løntilskuds bortfalde den 31.
aug. 2014.
▪ Lønbudgettet for 2015 giver underskud
▪ Ansættelse af Maria som projektleder. Der blev fremlagt forslag til ansættelses brev for
Maria Bojsen som projektleder. Dette blev godkendt og Maria ansættes i VAK pr. 5. maj 2014.
▪ Køb af ejendommen: Overtagelse af ejendommen forventes at være tilendebragt inden for
kort tid. Der mangler stadig nogen dokumentation.
6. Generalforsamling 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 i VAKs lokaler
• Dagsorden ifølge vedtægterne. Godkendt
• Valg.
▪ Erik, Henrik og Lars er på valg. Erik og Henrik genopstiller.
▪ Da Lars ikke var mødt frem selv om han var blevet varslet flere gange opfatte bestyrelsen dette som et tegn på at han ikke genopstillede.
▪ Da flere unge medlemmer gerne ville stille op til valg til bestyrelsen valgte Viggo at
trække sig.
Vestsjællands
• Indkomne forslag. Der var ikke indkomne forslag.
Arbejdende
Kunstværksteder
7. Holbæk kommune
• Holbæk kommunes kulturforvaltning er positive overfor en udvidelse af samarbejdet med VAK
Teglværksvej 22
• Skulptur i det offentlige rum. Skulpturudlejning.
4450 Jyderup
• Mentor forløb – Huskunstnerordning – Samarbejde m. BGK
• CKU i forbindelse med Images Festival i Holbæk 2015
5927 7077 tel
• VAKs Artist i Residence muligheder m. 2 nye soverum
vak@vak-kunstvaerksteder.dk
• Produktions plads for kunstproduktion i Holbæk kommune.
www.vak-kunstvaerksteder.dk

• Man kan forestille sig en form for samdriftsaftale el. lign.
• Der arbejdes pt. på at få udredt hvor sådanne samarbejde kan funderes, her er det vigtigt at
bestyrelsen gør sig sine ønsker til VAKs udvikling meget klar.
• Bestyrelsen så mulighed i oprettelse at et opholds legat, for Residence delen.
• Artist talks som en fast bestanddel i ophold og lign.
8. Billedkunstnerisk Grund Kursus (BGK)
▪ Der var 30 ansøgere fra Holbæk kommune til 2014 / 15 sæsonen.
▪ BGK nuværende bevilling udløber okt. 2015. Hvordan BGK skal drives derefter er uafklaret, da
men venter på om Kulturministeren vil lovfæste aktiviteten og dermed økonomien eller på anden vis give sin støtte.
▪ Måske skal Kulturregion Midt og Vest ind igen.
▪ BGK forhold på Kunsthøjskolen er ikke de bedste, men de kunne være meget være. Kunsthøjskolen har byggeplaner hvor BGK kunne ind tænkes. Men da BGK økonomi ikke er på plads i
årene fremover er det lidt svært.
9. Tilbygning til VAK
• Hvilken tilbygning VAK har brug for er der ikke klarhed over.
• Hvad bliver det til med BGK..?
• Hvor ender forhandlingerne med Holbæk kommune omkring en samdriftsaftale..?
• Arbejdsgruppe bestående af: Pernille, Henrik, Svend Aage og Maria genoptager arbejdet snarest. Maria er tovholder.
10. VAK's værksteder
• Arbejdets gang på værkstederne: Alle skal nu med Marias ansættelse holde hovedet koldt
og klart. Der vil typisk opstå situationer hvor gamle indarbejdede rutiner skal ny tænkes og
omdefineres. Dette skal alle hjælpe alle med……..
• Materialepriser på værkstederne: Materialepriserne er sidst blevet reguleret i 2011. Det
undersøges til næste bestyrelsesmøde om der er behov for justeringer.
• Markedsføring af værkstederne.
▪ Facebook. De mange opslag der kommer på FB omkring aktiviteterne på VAK får megen
ros fra bestyrelsen
▪ Ny Hjemmeside: den nye hjemmeside ser ud til at fungere fint og får ros fra flere sider.
▪ Folder omkring VAK Maria har udarbejdet en ’lille’ folder der fortrinsvis henvender sig til
afgangselever på kunstakademierne. Da mange værksteder på akademierne er lukket ned
er VAK en oplagt mulighed for at lære og afprøve praktiske færdigheder.
• KURSER:
▪ Grundlaget for VAK er at kunstnerne kan komme på værkstederne og lave et værk. Hvis
ikke de magter alle disciplinerne, tilbyder VAK at de kan gennemfører et kort intensivt
grundforløb.
▪ Korte individuelle kurser i Silikoneform, Forme i voks og gips, Støbeproces mm. Tilbuddet er slået op på hjemmesiden.
▪ Glasstøbning: Anders Raad, underviser på KADK Designskole Bornholm gennemfører
Glasstøb kursus på VAK med start den d.28 April Kurset blev overtegnet på få dage.
▪ 6 Ugers selvvalgt kursus. Dette videreuddannelses kursus skal udbredes til nyuddannede
kunstnere
11. Nyhedsbrev / Kursuskalender
• Der udsendelse af nyhedsbrev snarest omhandlende beslutningerne på generalforsamlingen og
den nye bemanding på VAK.
• Åbnet værksted planlægget til at blive tilbudt ved den første støbedag (torsdag) i juni md.
Næste møde.
• Onsdag den 11. Juni kl. 16.00
12. Evt. Intet
Referat: Sv. Aage
Jyderup, den 29. april 2014.

