GENERALFORSAMLING
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder
Mandag d. 05. december 2005 KL: 19.00

Teglværksvej 22, 4450 Jyderup
Fremmødte:10 – 12 deltagere, heraf bestyrelse 5
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. Formandens årsberetning.
Formand Viggo Lynge Larsen fremlagde bestyrelsens beretning hvis hovedpunkter var
følgende:
• Tilskud og kontakt til bevilgende myndigheder samt forbruget af disse
• Udstillinger som VAK havde deltaget i
• Værkstederne og udbygningen af disse til bl.a. glas
• Fremtiden:
o Ny kommunal struktur, synlighed, kurser
o Udstillinger, Sølyst, Fællesværkstederne, Værkstedsudstilling
Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen og Udvej for godt samarbejde
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2004.
Regnskabet for 2004 blev fremlagt af Svend Aage Larsen og blev godkendt.
Budgettet for 2006 blev gennemgået af Svend Aage Larsen.
Da budgettet ikke kunne fremvise overskud på VAK´s drift, besluttede generalforsamlingen
at hæve samtlige materialepriser med 10 % fra 1. jan. 2006.
Budgettet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Kontingent f. 2006 fastholdes på kr. 200.Bestyrelsen stillede forslag til ændringer af § 5, § 6, § 10 og § 12 i vedtægterne.
§ 5: Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 7 til 5 medlemmer.
§ 6: Suppleanternes antal reduceres fra 3 til 2 suppleanter.
§ 10: Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal.
§ 12: Foreningens vedtægter kan ændres ved en ordinær generalforsamling, når mindst
2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
De foreslåede ændringer blev vedtaget, dog med den tilføjelse at de skal tages op til endelig godkendelse ved generalforsamlingen i januar kvartal 2006.

5. Valg af bestyrelse.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedl.:
Bestyrelsesmedl.:
Bestyrelsesmedl.:
Bestyrelsesmedl.:

Viggo Lynge Larsen
Steffen Lund
Mogens Buch
Edel Hartvig
Lars Rasmussen
Jørgen Karlsen
Susanne Kirså

Ikke på valg
Ikke på valg
På valg. Modtager ikke genvalg
På valg. Modtager ikke genvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg. Modtager ikke genvalg

Da der under pk. 4 var blevet vedtaget ændring af § 5 hvor bestyrelsens antal var blevet
ændret fra 7 til 5 medlemmer var der brug for at vælge et nyt medlem.
Til nyt bestyrelsesmedlem blev Eva Carstensen valgt.
Valg af suppleanter
Da der under pk. 4 var blevet vedtaget ændring af § 6 hvor antallet af suppleanter var blevet ændret fra 3 til 2, var der brug for at vælge 2 nye suppleanter.
Det var ikke muligt i forsamlingen at få valgt 2 suppleanter, hvorfor dette valg udsattes til
generalforsamling i januar kvartal 2006.
6. Valg af revisor.
Charlotte Krogh:
På valg, modtager genvalg
• Charlotte Krogh blev valgt
Grethe Nordal:
På valg, modtager genvalg
• Grethe Nordal blev valgt
7. Eventuelt.
Debat omkring værkstedsudstillingen i VAK´s værkstedslokaler. Bestyrelsen er til sinds at
gennemfører denne udstilling i 2006.
Dirigenten takkede for den gode atmosfærer som generalforsamlingen var blevet gennemført i.
Dirigent: Steffen Lund.
Referent: Svend Aage Larsen.
Jyderup, den 05. 12. 2005

