GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Mandag den 5. marts 2007 KL: 19.00
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup

Fremmødte: 10 fremmødte
Referat:
Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent
Steffen Lund blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Svend Aage blev valgt til referent.
2. Formanden aflægger årsberetning.
Formand Viggo Lynge Larsen fremlagde bestyrelsens beretning hvis hovedpunkter var
følgende: VAK har 114 medlemmer, en svag fremgang fra sidste år.
VAK har arrangeret og deltaget i følgende:
▪ Afholdt Skulptur Symposium.
▪ Afholdt i Sølyst Skulptur Udstilling 2006
▪ Deltaget i udstillingen ”Den Årlige” i samarbejde med værkstederne i Storstrøms
Amt.
I værkstederne er der stadig fremgang. Glasværkstedet er startet og udvikler sig fremad.
Værkstederne bliver over året brugt af 2 medlemmer dagligt (gennemsnit)
Planer for 2007
Kunsthistoriker / Kurator Tine Bundgaard er ansat for at styrke synligheden omkring VAKs
aktiviteter og værksteder.
Symposium i 2007 vil blive slået sammen med Sølyst Skulptur Udstilling 2007. Man kan
følge med i dette på VAKs hjemmeside.
VAK tilstræber at gennemføre et Artist in Residence (AiR) på Sølyst, der skal ses i en
sammenhæng med ar gøre Sølyst til et Center for Kunst og Kultur.
Beretningen blev godkendt
3. Kassereren forelægge reviderede årsregnskab 2006.
Regnskabet for 2006 blev fremlagt af Svend Aage Larsen. Det udviste et overskud, der
primært skyldes engang tilskud fra Vestsjællands Amt, der endnu ikke er forbrugt.
Egenkapitalen er på kr. 212.000,Budgettet for 2007 blev fremlagt af Svend Aage Larsen. Det udviste et underskud på Kr.
98.000,- grundet ansættelsen af Tine Bundgaard. Generalforsamlingen godkendte dog
dette grundet den store egenkapital og de gode muligheder for at modtage tilskud til
aktiviteter i VAK.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg af bestyrelse
• Formand:
Viggo Lynge Larsen
• Viggo Lynge Larsen blev genvalgt
• Næstformand:
Steffen Lund
• Olaf Manske Andersen blev nyvalgt
• Kasserer:
Jørgen Karlsen
• Jørgen Karlsen blev genvalgt
• Bestyrelsesmedl.: Lars Rasmussen
• Lars Rasmussen blev genvalgt.
• Bestyrelsesmedl.: Eva Carstensen
Valg af suppleanter
• Charlotte Krog
• Charlotte Krog blev genvalgt
• Toni Larsen
• Toni Larsen blev genvalgt
6. Valg af revisor.
• Charlotte Krogh:
• Charlotte Krog blev genvalgt
• Grethe Nordal:
• Grethe Nordal blev genvalgt

På valg – Modtager genvalg
På valg – Modtager ikke genvalg
På valg – Modtager genvalg
På valg – Modtager genvalg
Ikke på valg

På valg
På valg

På valg
På valg.

7. Eventuelt.
Der blev rette en stor tak til Steffen Lund for hans utrættelige arbejde i bestyrelsen

