GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder

Mandag den 7. april 2008
KL: 19:00
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup
Fremmøde: 14 personer
Referat:
1. Valg af dirigent
• Steffen blev valgt
2. Formanden aflægger årsberetning.
• Bronzeværksted: Dette bliver flittigt brugt, for tiden støbes der hver uge.
• Glasværksted: Den nye glasovn havarerede ved prøvebrændning, der repareres.
• Kurser: Disse er ikke blevet arrangeret da VAK har været meget hængt op.
• Sølyst Artist in Residence Center
• Lejekontrakt af Sølyst: Minus for udlejning af selskabslokaler.
• SAiR modtog ca. 100 ansøgninger fra hele verden.
• Kunstnere for sommeren 2008: De første er ankommet – 25 hen over sommeren
• SAiR skal være synligt, bl.a. via udstillinger – Skulpturudstilling ”Pastiche”
• Havestuen / Udstillinger: torsdag, fredag og lørdag fra 14:00 – 17:00.
• For tiden er der 2200 hits om måneden på hjemmesiden.
• EU ansøgning: Med samarbejdspartner i Berlin og London.
• BGK - BilledKunstnerisk Grundkursus: Pilotprojekt i efteråret 2008 – opstartsforløb i efteråret 2009.
• Sølyst Center for Kunst og Kultur: Projektet vi venter på, og alle arbejder hen imod.
Årsberetningen blev godkendt
3. Kassereren forelagde reviderede årsregnskab 2007.
• Regnskabet er i år revideret af statsautoriseret revisor Steffen Møller, Kalundborg. Revisoren havde
ikke fundet anledning til indsigelser mod regnskabet, der blev godkendt.
• Budget for 2008 blev fremlagt og godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlagde følgende forsalg:
• Der er 5 medlemmer i bestyrelsen. Grundet forskellige omstændigheder er der i år, 2008 ”kun” en
på valg.
• Dette indebærer at der ved generalforsamlingen i 2009 vil være 4 på valg. Hvis ingen af disse 4 til
den tid genopstiller, vil det betyde at der skal indvælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen hvilket kan
være uhensigtsmæssigt for kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet.
• Bestyrelsens forslag: 2 af de 4 bestyrelsesmedlemmer der i 2009 er på valg bliver i stedet siddende i
bestyrelsen et år længere, altså til 2010
Forslaget blev godkendt
5. Valg af bestyrelse
• Formand:
• Næstformand:
• Kasserer:

Viggo Lynge Larsen
Olaf Manske Andersen
Jørgen Karlsen

Ikke på Valg
Ikke på valg
Ikke på valg

•
•

Bestyrelsesmedl.:
Bestyrelsesmedl.:

Lars Rasmussen
Eva Carstensen

Ikke på valg
På valg. Modtog genvalg

Valg af suppleanter
• Anette From blev valgt.
• Gitte Dalsgaard Nielsen blev valgt.
6. Valg af revisor.
• Grethe Nordal blev valgt.
• Gitte Dalsgaard Nielsen blev valgt.
7. Eventuelt.
• Der blev udtrykt ønske om kurser. Hold øje med hjemmesider
• Glasudstyr. Glasovn kan nok først blive færdig til efteråret.

Referat: Svend Aage Larsen

