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Fremmødte:15 medlemmer +3gæster. 

 

1. Valg af dirigent.   

Svend Aage Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. Dagsorden blev godkendt og ordet blev givet til formanden. 

 

2. Bestyrelsens årsberetning. 

Denne blev omdelt og vedlægges ligeledes referatet. Formand Carin Larsen læste bestyrelsens 

årsberetning op for forsamlingen. 

Debat. 

Finn havde et spørgsmål ang. medlemmers lån af det nye digitale kamera. Svend Aage forklarede 

om forsikringsbetingelserne. Beretningen blev herefter godkendt med applaus. 

  

3. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab. 

Kasserer Mogens Buch gennemgik det omdelte regnskab. 

Debat. 

Jørgen Willerup syntes at indtjeningen på bronze var for stor. Kasseren svarede at bestyrelsen har 

ansvaret for at forretningen kører rundt, derfor har det populære bronzeværksted måttet trække 

læsset blandt andet for grafisk værksted. 

Carin fremhævede at der også er noget der hedder slitage og reparationer, og at det eneste sted man 

kan få penge til det, er i materialepriserne. 

Lars fortalte at VAK netop havde valgt at gennemføre et FPG kursus med for få deltagere. Dette 

resulterede i et underskud, men man syntes det var vigtigt at få kurset op at stå for første gang og 

dermed prøve det  nye værksted af. Det viste sig så bagefter at være en succes på alle måder, som så 

bronzeværkstedet indirekte var med til at gøre muligt.      

Regnskabet for 2002 blev herefter godkendt. 

• Budget 2004. Kassereren gennemgik budgettet baseret på faste bevillinger til husleje og 

lønninger og egen drift af  værkstederne.  

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse. 

Dirigenten foreslog at man valgte to stemmetællere. Olaf og Finn blev valgt. 

 

Formand Carin Larsen modtog ikke genvalg, og der skulle vælges et medlem for 1 år. Viggo Lynge 

Larsen blev foreslået og modtog opstillingen. Han blev derefter valgt. 
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Næstformand Andreas Vind, havde meddelt at han ikke genopstillede, og der skulle vælges et 

medlem for 1 år. Steffen Lund blev foreslået, han modtog opstilling og blev herefter valgt. 

Kasserer Mogens Buch var på valg og modtog genvalg. Han valgtes til 2 år mere.  

Tidligere suppleant Edel Hartvig, nu bestyrelsesmedlem for Grethe Michaelsen, var på valg. Edel 

genopstillede og blev valgt for 2 år. 

Bestyrelsesmedlem Kim Lodsgård var på valg og genopstillede. Han valgtes til 2 år mere. 

Lars Rasmussen og Camilla Hacke var ikke på valg, og de ønskede begge at fortsætte. 

Susanne Kirså havde meddelt at hun opstillede  til 1. suppleant og hun blev valgt for 1 år. 

Til 2. suppleant blev foreslået Finn Lerkenfeld, som modtog opstillingen og blev valgt af 

forsamlingen for ligeledes 1 år. 

 

Den nye bestyrelses sammensætning:   

Viggo Lynge Larsen BKF   Til suppleanter blev valgt: 

Steffen Lund BKF   Susanne Kirså 

Mogens Buch   Finn Lerkenfeld 

Edel Hartvig     

Kim Lodsgård    

Lars Rasmussen 

Camilla Hacke 

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Valg af revisor. 

Charlotte Krogh, genvalgt for 1 år. 

Erik Vitcetz Smidt, nyvalgt for 1 år. 

 

7. Eventuelt. 

Liv benyttede tidspunktet til at overrække Carin en gave fra bestyrelsen med tak for hendes store 

arbejdsindsats som bestyrelsesmedlem og sidst som formand for VAK. Hun fik at vide, at hun ville 

blive savnet! 

 

Referent, Liv Heidner. 

 

Dirigent, Svend Aage Larsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


