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Afholdt på det kgl. Danske kunstakademi
Der var 39 fremmødte inkl. bestyrelsen

REFERAT
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Svend Aage blev valgt.
2. Valg af to stemmetællere
Tina Maria Nielsen og Susanne Schmidt-Nielsen blev valgt.

3. Formanden aflagde årsberetning
ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR FOR VAK
2014 har budt på et generationsskifte og mange nye arbejdsgange, ansigter og medlemmer på VAKs værksteder.

Miniseminar:
Grundstenen for VAKs udviklingsmålsætninger blev lagt på miniseminaret i december 2013. På seminaret deltog
medlemmer i debatten om, hvilken vej VAKs værksteder skulle udvikle sig fremover.

Bestyrelsens arbejde i 2014:
På baggrund af miniseminaret har bestyrelsen arbejdet målrettet frem mod et generationsskifte i 2014. Fokus har
været på at optimere, -gøre opmærksom på, - og professionalisere VAKs værksteder.
Bestyrelsens arbejde og udviklingsmålsætninger indebærer også mange overvejelser om, hvordan
kulturstyrelsens tilskud, som VAK årligt modtager, forvaltes. Denne støtte til VAK forpligter værkstedet til at
opretholde en høj professionalisme, et højt kunstnerisk niveau og mulighed for at facilitere mange
forskelligartede projekter.

Bestyrelsens målsætninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere professionelle kunstnere skal søge medlemskab på værkstedet.
VAK skal tiltrække den nye generation af kunstnere og designere.
VAK skal skabe et ungt, kreativt og dynamisk miljø på værkstederne.
VAK skal være et projektorienteret værksted med en høj kunstfaglighed og professionalisme.
VAKs værksteder skal bygge videre på stedets erfaringer indenfor formarbejde i nye materialer.
VAK skal være eksperimenterende indenfor mange forskellige materialer.
VAK skal udbyde relevante kurser og workshops.
VAK skal have stor faglighed og viden om håndværk og materiale.
VAK skal samarbejde med forskellige eksterne aktører.
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VAK arbejder på følgende projekter i 2015:
Projekter på værkstederne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artist in Residence på VAKs værksteder.
Kurser og workshops til talentfulde yngre kunstnere.
Workshop for medlemmer, samarbejdspartnere og BGK elever.
VAK vil 2015 søge fondsmidler til kurser, residency og optimering af værkstederne.
Værkstedets strukturer og udviklingsområder.
Kurser indenfor sandstøbning, silicone, glas og bronzestøbning.
Skabelse af et projektorienteret værksted.
Flere brugere af værkstedet.
Tilbygning som blandt andet skal rumme projektrum.
Fortsat indretning af soverummene og stuen, samt etablering af et grill- og bål i haven til overnattende
gæster.
Gennemgang af alle krogene i værkstedet med oprydning og optimering af tilgangen til de forskellige
materialer og maskiner.
Etablering af hyldeplads i kælderen: Til medlemmer, som arbejder med værker over en længere periode
på værkstedet kan der udlånes hyldeplads i kælderen til de værker der arbejdes på.
Priser: I 2015 arbejdes der fortsat på at få meget klare rammer for, hvad de forskellige ydelser, kurser og
materialer koster, samt hvilke maskiner, der kræves kurser/kørekort for at bruge.
Fremstilling af opslagstavle med alle priser, kurser mm.
Værkstedet optimeres med blandt andet en ny kammerovn. Glasværkstedet vil blive optimeret til større
skulpturarbejder takket være de fondsmidler vi har modtaget i 2014.

Samarbejder med eksterne partnere
• Et huskunstnerprojekt i samarbejde med Jyderup skole, BGK-Holbæk og Holbæk kommune.
• Et tæt samarbejde med Holbæk kommune. VAK arbejder frem mod at kommunen støtter VAKs drift
økonomisk.
• VAK har indgået en samarbejdsaftale med kunstfestivalen IMAGES i både 2015 og 2016. Her vil flere
professionelle kunstnere lave deres produktion til IMAGES på værkstederne.
• Et residency-program, som giver ophold til kunstnere i Image projektet og andre kunstprojekter.
• VAK samarbejder med Sejerø festivalen.
• VAK samarbejder med kommunen og BGK omkring talentudvikling.
• VAK søger større fonde om driftstilskud til værkstedet.

De realiserede tal for 2015
Formanden berettede, at bestyrelsen og ledelsen fortsat har arbejdet ud fra de linjer, som medlemmerne har lagt
på miniseminaret i 2013. Den direkte udledning af miniseminaret er, at vi i dag har en stor medlemstilslutning,
øget aktivitet på værkstederne samt øget kursusvirksomhed. Efter at have ændret i strukturen og medarbejderne
har udviklingen taget til.
Efter første kvartal 2015 har vi i dag:
• 116 medlemmer
• En medlemstilgang på 11stk. i 2015.
I 2014 havde VAK en medlemstilgang på 22. Dvs. en medlemsstigning på 33 nye medlemmer
siden miniseminaret i december 2013.
• 34 forskellige medlemmer har arbejdet på værkstederne i første kvartal 2015, hvilke vurderes at være betydeligt flere forskellige arbejdende kunstner end årende forinden.

•
•

Der er i første kvartal af 2015 en stigning på 1 arbejdende kunstnere pr. dag på værkstedet. I første
kvartal af 2014 var der gennemsnitlig 2,3 arbejdende kunstnere pr. dag og i første kvartal 2015 var
der 3,3 arbejdende kunstnere pr. dag.
VAK har modtaget fondsstøtte til afholdelse af kursus for yngre kunstnere.

Formanden berettede, at VAK i dag står med den udfordring, at værkstedet mangler hænder og økonomi til
at håndtere den store medlemstilslutning. I 2013 da miniseminaret blev afholdt var der ansat 3,5 medarbejder
hvorimod VAK i dag kun har økonomi til 2 deltidsmedarbejdere, der endda varetager en større arbejdsbyrde.
Bestyrelsen lagde derfor op til, at medlemmerne tager mere ansvar for værkstederne og f.eks. indgår i arbejdet omkring vedligeholdelse, og oprydning.
Bestyrelsen og ledelsen arbejder forsat på at få økonomiske midler fra både kommunen og private fonde.
Formanden præciserede, at foreningen skal trække mere på medlemmerne, der er nødt til at påtage sig flere
arbejdsopgaver på værkstederne. Medlemmerne nævnte deres engagement og det blev forslået, at bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

4. Økonomirådgiver Christopher Lund fremlægger revideret årsregnskab
• Revideret årsregnskab 2014
Medlemmerne anbefalede bestyrelsen og ledelsen til mere synlighed omkring materialeudgifter og lønudgifter.
Medlemmerne ønskede større synlighed omkring kontoerne materialeudgifter / lønudgifter
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt
• Budget for 2015
Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt
• Fastsættelse af kontingent
Forsamlingen opfordrede bestyrelsen at komme med et forslag til differentieret kontingent på næste generalforsamling.
5. Behandling af indkomne forslag

Peter Hesk Møller fremlagde sine forslag.
• Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde løsninger til Peters forslag.
• Vedr. Vedtægter.
Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af
forslag til reviderede vedtægter til vedtagelse på næste generalforsamling.
6. Valg af bestyrelse
• Formand: Finn Lerkenfeld
• Næstformand: Henrik Miklos Andersen
• Bestyrelsesmedl: Julie Bitsch
• Bestyrelsesmedl.: Olaf Manske Andersen
• Bestyrelsesmedl.: Pernille Bøgild
• Bestyrelsesmedl.: Erik Varming
• Bestyrelsesmedl.: Grethe Michaelsen

•

Valg af suppleanter
Nynne Livbjerg

På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg
Ikke på valg
På valg

På valg

•

Anders Bonnesen

På valg

Grethe Michaelsen og Olaf Manske trak sig fra deres sæde i bestyrelsen, således at der skulle vælges 4 medlemmer til bestyrelsen i 2 år.
Da der blev bragt 6 personer i forslag gik generalforsamlingen til skriftlig afstemning.
▪
▪
▪
▪

Nynne Livbjerg
Anders Bonnesen
Pernille Bøggild
Peter Hesk

Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

Valg af suppleanter
▪ Jytte Høeg
▪ Finn Lerkenfeld
7.

Valg af revisorer
Generalforsamlingen fulgte tidligere generalforsamlingers beslutning om ikke at vælge to bilagskontrollanter, samt fortsætte samarbejdet med det statsautoriserede revisions firma SMJ revision.

8.

Evt.
• Søren Schaarup reklamerede for Dansk Billedhugger Samfund.
• Søren Schaarup gav udtryk for at han syntes at VAKs vedtægter er utilstrækkelige. Herunder blandt andet spørgsmålet om fuldmagter og valgprocedure.
• Projektleder Maria appellerede til et fremtidigt bedre arbejdsklima på værkstederne.
• Bestyrelsesmedlem Henrik Miklos takkede Finn Lerkenfeld for hans indsats for VAK.
• Bestyrelsesmedlem Pernille Bøggild takkede projektleder Maria Bojsen for hendes store indsats for at
implementere ”miniseminarets ønsker” på værkstederne.
• Værkstedsansvarlige Benny Forsberg Jensen udtrykte håb om forbedring af arbejdsklimaet på værkstederne.

Referat: Maria Bojsen
Det kgl. Kunstakademi, København, den 21. april 2015

