VAK

Bestyrelsesmøde
Torsdag d.23. oktober 2014, kl. 16.00 på VAK
BESLUTNINGREFERAT:
Fremmødt: Henrik, Finn, Grethe, Erik, Anders, Nynne og Olaf
Fraværende: Pernille og Julie
Medarbejdere: Maria og Sv. Aage
1. Valg af dirigent
• Svend Aage
2. Valg af referent
• Maria Bojsen
3. Godkendelse af referater:
• Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. september 2014 er godkendt
4. Formand Erik Varming ønsker at trække sig som formand dags dato.
Bestyrelsen beslutter enstemmigt at Finn Lerkenfeld indtræder som formand for bestyrelsen.
5. Ansøgninger om medlemskab
• Optagede nye medlemmer: ……………1
• Udgåede medlemmer: ……………..…..0
6. Olaf Manske: Forslå flere eksperimenterende workshops for yngre kunstnere
• Olaf Manske vil lave et oplæg omkring kursusaktiviteter til næste bestyrelsesmøde.
7. Ansættelse af værkstedsansvarlig
• Der var indkommet 15 ansøgninger.
• Ansættelsesudvalget bestod af Pernille Bøggild, Henrik Miklos Andersen, Anders Bonnesen,
Finn Lerkenfeld, Svend Aage Larsen og Maria Bojsen. Ansættelsesudvalget pegede
enstemmigt på Benny Forsberg, fra Skælskør. Bestyrelsen tog dette til efterretning.
• Benny Forsberg Jensen starter på VAKs værksteder mandag d.3 november.

8. VAK's værksteder
• Arbejdets gang på værkstederne
Smeden, Erik Larsen vil være ansat på værkstedet i perioden 1. november 2014 til 30. januar
2015 i løntilskudsjob.
• Benny vil være på værkstederne 30 timer pr. Uge.
• Johan Ludvig Varming vil fremover blive tilknyttet værkstedet som konsulent i forhold til
formstøbning.
• Til optimering af VAKs glasværksted har VAK modtaget Kr. 64.600 fra 3 fonde.
Fondsmidlerne er givet til køb af glasværktøj samt en ny ovn.
De fonde der støtter er: Poul Johansen Fonden af 1992, BKF-O fonden og Kultur og fritid
Holbæk kommune.

Vestsjællands
Arbejdende
Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
5927 7077 tel

vak@vak-kunstvaerksteder.dk
www.vak-kunstvaerksteder.dk

•
•

Udviklingsplaner
VAK ledelse arbejder med:
• Ansøgninger omkring samarbejdet på Jyderup skole gennem huskunstnerordningen.
• Artist In Residensen. Der arbejdes frem mod et ”Artist In Residence” der strækkes sig over
længere perioder. Gerne i samarbejde med Holbæk kommunen.
• Mulighed for at inviterer yngre professionelle kunstnere til ”eksperimenterende workshop”
i VAKs værksteder.
• VAK arbejder for at udvide sit samarbejde med Holbæk kommune.

9. Forretningsorden
Bestyrelsen diskuterede forskellige elementer der skal indgå i arbejdet med at få lavet en forretningsorden
for bestyrelsens arbejde.
10. Økonomi
PCL Lund har lavet budgetkontrol pr. 30. september. Denne viste at økonomien fortsat er træng men at
VAK følger budgetterne. Bestyrelsen tog dette til efterretning.
11. Holbæk kommune
VAK har en god dialog med kommunen. VAK arbejder på at blive en af Holbæk Kommunes startegier
omkring kulturelle tiltag i Holbæk kommune i de kommende år.
12. Tilbygning til VAK
Bestyrelsen besluttede at genopsatte arbejdet med fonds ansøgninger til tilbygningen til VAKs
værksteder.
Bestyrelsen har vedtaget ikke at tage imod de modtagne fondsmidler fra Udvikling Nordvestsjælland, da
projektet ikke kan realiseres indenfor for tidsfristerne og vilkår som fonden kræver.
13. Nyhedsbrev / Kursuskalender
Nyhedsbrev udsendes løbende.
•
•

Næste møde. Torsdag d.27 november 2014 kl.14.00
Torsdag d.29 januar 2015 kl.16.00

14.
15. Evt.

Jyderup
Maria Bojsen

