GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder

Torsdag den 29. september 2011
KL: 19:00
Teglværksvej 22, 4450 Jyderup
Fremmøde: 17 personer inklusiv bestyrelsen
Referat:
Formanden bød velkommen, og redegjorde kort for hvordan VAKs stilling er i dag.
1. Valg af dirigent
• Svend Aage blev valgt
2. Formanden aflægger årsberetning.
Værkstederne:
VAKs værksteder modtager et årligt tilskud fra Kulturministeriet. Dette tilskud danner grundlag for driften af værkstederne.
VAK har i de 12 år foreningen har eksisteret arbejdet tæt sammen med aktiveringsprojektet Udvej. VAK
og Udvej har delt brugsretten af de 6 værksteder på Teglværksvej. Via dette ’fællesskab’ har Udvej betalt sin del af omkostningerne ved værkstedernes drift i form af husleje mm. VAKs økonomi har på denne måde været afhængig af Udvej.
Da det i statens finanslov for 2011 skete indskrænkninger af støtten til aktiveringsindsatsen i kommunerne, stod det klart, at Udvejs fremtid kunne være truet, hvilket den da også blevet da Udvej ikke fik
forlænget sin kontrakt med Jobcentret i Holbæk for 2011, og dermed lukker.
Sølyst:
VAK indgik i 2008 lejekontrakt og driftskontrakt m. Holbæk Kommune omkring Sølyst, hvor VAK siden
2006 har afholdt 5 velbesøgte Pastiche skulpturudstillinger i parken.
VAK har siden indgåelsen af driftskontrakten modtaget et årligt driftsstilskud til Sølyst fra Holbæk
Kommune. De reelle driftsomkostninger på bygningen har dog større end tilskuddet, hvorfor VAK har
haft et årligt underskud på driften af slottet.
Derfor har VAK ansøgte Holbæk Kommune om udvidelse at det årlige tilskud til SAiR på Sølyst, for at
sikre VAK en rimelig økonomi. Især i 2008/09 da det tværkommunale projekt Billedkunstnerisk grundkursus (BGK) Holbæk afd. blev etableret på Sølyst.
SAiR
Fra 2007 – 2010 afviklede VAK 2 udviklings projektet SAiR (Artist in Residence) og SPiR (Production in
Residence). SAiR ansøgte i foråret om deltagelse i 2 udviklingsprojekter: Global Harbour Art og Intercultural Platform, men der kom kun positivt svar for den mindste at disse to.
Da VAK/SAiR forventede større driftstilskud fra Holbæk kommune, valgte foreningen i efteråret 2010 at
ansætte Charlotte Sprogø både som medkurator på Skulpturudstillingen i 2011 sammen med Tine
Bundgaard og som projektudvikler der især skulle rette sig mod Sølyst Center for Kunst og Kultur (SCKK)
sigte og mål.
Denne offensive satsning skete for at fastholde momentum omkring Sølyst som kulturelt omdrejningspunkt og derved holde fortsat fokus omkring kvalitative kulturaktiviteter i Jyderup.
Da det viste sig at driftstilskuddet til SAiR fra Holbæk kommune ikke kunne blive udvidet i 2011, anså
bestyrelsen det ikke for muligt at drive SAiR / Sølyst videre, da det ikke fortsat ville være muligt at sikre
driften ved udviklings projekt midler.

Forventningerne var ikke gode hvorfor VAK for at kunne overleve, måttet handle:
• VAK har aflyst skulpturudstillingen i 2011
• VAK undlader at indsende det påtænkte projekt til Kunststyrelsens ideudviklingspulje.
• VAK har opsagt personalet på Sølyst. Tine Bundgaards opsigelsesvarsel er ½ år Charlotte Sprogø
fratræden d. 31. dec. 2010. I dec. md. arbejder hun for SCKK.
• Aktiviteterne på Sølyst er under afvikling
Ting der foregår omkring Sølyst nu:
BGK er etableret og i en rigtig god gænge. Dette forsøgsprojekt løber til sommeren 2012. –
SCKK skal ifølge aftale m. Holbæk kommune i løbet af 2011 aflevere et realistisk prospekt på etableringen af det kommende kultur center på Sølyst.
• Formandens beretning blev diskuteret i forsamlingen, og blev godkendt.
3. Kassereren forelagde reviderede årsregnskab 2007.
VAK
Regnskabet for 2010 udviser et overskud på kr. 10.360 efter renter og afskrivninger. Dermed udgør
egenkapitalen knapt 172.188 kr. ved udgangen af 2010. Regnskabet var på linje med budgettet for
2010.
SAiR
Regnskabet for VAK skal ses i relation til regnskabet for SAIR, da denne indgår som afdelingsregnskab til
VAK. Det reviderede regnskab for SPIR viser et overskud på 115.041 kr. efter renter og afskrivninger.
Dermed er der en samlet egenkapital på SPIR nu knapt 130.000 kr.
VAK Budget 2011
Da Udvej og SAiR på Sølyst har været nød til at lukke, har det første halve år gået med at få aftaler på
plads omkring Udvej og SAiRs aktivers overførsel til VAK. Men da der i den proces ikke har været klarhed over mulighederne har det ikke været muligt at udarbejde et budget for 2011.
Bestyrelsens forslag til prisstigninger offentliggjort i VAKs Nyhedsbrev juni 2011, skal være med til at
konsolidere VAKs økonomi.
Lejemålet på Sølyst udløber her den 30. sep. og Tine er opsagt til den 31. okt. Sv Aage er gået på efterløn og arbejder for VAK på timebases.
• Den økonomiske gennemgang blev livligt diskuteret i forsamlingen, hvorefter den blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag til generalforsamlingen:
Men jeg vil gerne have et ændringsforslag på generalforsamlingen, da jeg mener at I mere tænker på at
bevare mange medlemmer frem for at turde lade kontingentet stige til en passende størrelse som
f.eks.- 5-600 kr. Desuden skal arbejdet på VAK afspejle en virkelighed og jeg mener der skal arbejdes
frem mod at VAK ikke på sigt kan regne med det store tilskud fra kulturministeriet og derfor må forberede medlemmerne på at det koster mere end vi betaler at drive VAK.
Derfor ønsker jeg at foreslå at dagsprisen stiger til 100 kr.- Mange af os bruger VAK nogle få dage om
måneden og derfor vil det alt andet lige være en meget billig husleje- alternativt skal det koste en bestemt husleje og så er det dem der bruger VAK mest der ”har den lave dagspris”
Mht. til støbepriserne er de omvendt sat for højt ----ikke fordi det er urimeligt, men fordi I er kommet
snublende tæt på hvad jeg kan få støbt til ude i byen både cire perdue og sandstøbning.
Så der vil jeg sige at det skal komme de aktive brugere af VAK til gode at støbepriserne er sat så realistisk i forhold til de faktiske udgifter og der mener jeg I skyder over målet.
Men de 3 satser –nemlig medlemskab, dagspris og støbepriser vil jeg gerne have som punkt på dagsordenen.
Bedste hilsner Peter Hesk

•

Da Peter Hesk desværre ikke havde mulighed for at være tilstede blev debatten at bestyrelsen
beslutninger for prisstigninger der blev offentliggjort i VAKs nyhedsbrev for juni 2011.
Forslaget blev nedstemt og bestyrelsens forslag til prisstigninger blev fastholdt.
5. Valg af bestyrelse
• Formand:
Viggo Lynge Larsen
Ikke på Valg
• Næstformand:
Olaf Manske Andersen
Ikke på valg
• Bestyrelsesmedl.:
Lars Rasmussen
På valg. Modtager genvalg.
• Bestyrelsesmedl.:
Klaus Egemose
Ikke på valg
• Bestyrelsesmedl.:
Erik Varming
På valg. Modtoger genvalg.
Bestyrelsen argumenterede for at udvide bestyrelsen til 6 medlemmer, hvilket vedtægterne levner mulighed for. Dette blev godkendt og Henrik Miklos Andersen blev bragt i forslag.
Han blev valgt sammen med resten af bestyrelsen.
.
Valg af suppleanter
• Finn Lerkenfeld og
• Grethe Michaelsen blev brag i forslag og begge blev valgt.
6. Valg af revisor.
•
7. Eventuelt.
Forsamlingen udtrykte sorg over at SAiR / Sølyst ikke har kunne finde en fremtid hvor økonomien var i
orden.
Projektet var flot tænkt med perspektiv. Forsamlingen sendte en tak til Tine Bundgaard for det store og
kreative arbejde hun har lagt på Sølyst.

Referat: Svend Aage Larsen

