GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Mandag d.29 april 2019
Afholdt på VAK
Der var 13 fremmødte inkl. bestyrelsen

REFERAT
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
 Christopher Lund blev valgt.
2. Valg af to stemmetællere
Christopher Lund og Veo Friis blev valgt.
3. Formand, Henrik Miklos Andersen aflagde årsberetning
Bestyrelsen
 Formand: Henrik Miklos Andersen
 Næstformand: Nynne Livbjerg
 Bestyrelsesmedlemmer:
Charlotte Bergmann Johansen
Anders Bonnesen
Finn Lerkenfeld
Maria Koshenkova
Veo Friis Jespersen


Suppleanter:
Mari Keto

Medlemsaktivitet 2018
 Optagede medlemmer: 20
Udmeldinger: 7
 Medlemstal i december 2018: 162 medlemmer

Personalet på VAK
Fastansat:
Projektleder Maria Bojsen, 20 timer pr. uge,
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Timeansatte:
Værkstedsansvarlig Benny Forsberg Jensen, gennemsnitligt 25 t.pr.uge
Bronzestøber og underviser Johan Ludvig som arbejde gennemsnitligt 7-10 timer.pr.uge.
Bogholder, Merethe Boel, gennemsnitlig 15 timer.pr.mdr.
Troels Flensted, gennemsnitligt 8 timer pr.uge.
Tino Winter, Rengøring og havehjælp. 2 timer pr.uge.

2018:
I 2018 har VAK modtaget midler til opbygning af værkstedernes nye digitale afdeling. I foråret 2018
modtog VAK fondsmidler fra Fonden Henny og Johan Richters fond på et beløb på kr. 300.000. og
kr.100.00 fra Holbæk kommune. Hertil kommer yderligere 10.000 som VAK tidligere har fået til
projektet fra BKF-o fonden.
Midlerne har skabt platform for at udvikle værkstederne og gjort det muligt at skabe et helt unik
værksted hvor de nye digitale værktøjer kan smelte sammen med de gamle håndværk.
Etableringen af det digitale værksted har fyld meget både på værkstedet og hos VAKs medarbejdere i
2018.
Formanden meddeler at VAKs projektleder Maria Bojsen opsiger sin stilling, med sidste arbejdsdag
d.31 maj 2019.
Der fremlægges en model for fremtiden, hvor den nuværende værkstedsleder Benny Forsberg Jensen
overtager ledelsesansvaret på VAK. Den daglige drift varetages af denne, samt Troels Flensted, i en
model hvor de administrative opgaver fordeles efter kompetencer.
Forslaget støttes af den siddende bestyrelse.
Formandens beretning er enstemmigt godkendt

4. Forslag til kommende års kontingent
Det besluttes at hæve det årlige kontingent til 320 kr. plus moms.
5. Økonomirådgiver Christopher Lund fremlægger revideret årsregnskab 2018 og Budget 2019:
 Revideret årsregnskab 2018
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt
 Budget for 2019
Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt
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6. Behandling af indkomne forslag
Der er kommet et forslag fra medlem Lars Rasmussen vedr. ønske om at sandblæseren bliver repereret. Dette vil værkstedets medarbejdere kigge på.

7. Opstillede kandidater til bestyrelsen
 Nynne Livbjerg genopstiller.
 Charlotte Bergmand genopstiller til bestyrelsen
 Anders Bonnensen genopstiller til bestyrelsen
 Finn Lerkenfeld genopstiller som suppleant
 Mari Keto genopstiller som supleant
 Tina Maria Nielsen opstiller til bestyrelsen.
Da antallet af opstillede kandidater svarede til antallet af poster i bestyrelsen, vil der ikke blive afholdt
afstemning.
Bestyrelsen vil konstituere sig selv ved næste bestyrelsesmøde.

8.

Valg af revisorer
Generalforsamlingen beslutter at fortsætte samarbejdet med det statsautoriserede revisions firma SMJ revision.

9.

Evt.

Referat: Maria Bojsen - Den 2 maj 2019
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