
                                                                  

GENERALFORSAMLING 
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder 

Mandag d. 03. april 2006 KL: 19.00 

Teglværksvej 22, 4450 Jyderup 
 
Fremmødte:2 medlemmer ud over bestyrelsen. 
 
REFERAT 
 
 
Formanden bød velkommen  
 
1. Valg af dirigent.   
Steffen Lund blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt. Svend Aage blev valgt til referent. 
 
2. Formandens årsberetning. 
Formand Viggo Lynge Larsen fremlagde bestyrelsens beretning hvis hovedpunkter var 
følgende: 

• De planlagte aktiviteter er i en god gænge 
o Skulptur Symposium 2006 
o Sølyst Skulptur Udstilling 2006 
o Glasværkstedet står klart sidst i april 
o Kurser: Glas og serigrafi 

Beretningen blev godkendt. 
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for 2005. 
Regnskabet for 2005 blev fremlagt af Svend Aage Larsen.  
Det udviste et overskud på kr. 1.894,-  
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag. 
Toni Larsen stillede forslag at VAK etablerede et soverum på VAK. 

• Der er ikke fysiske rammer på VAK til dette, men bestyrelsen håbede på at der 
snart kan findes er relativ billig mulighed på Sølyst B&B. 

Bestyrelsen havde på generalforsamlingen i 2005 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. 

På generalforsamlingen 2005 blev det besluttet det at godkende disse vedtægtsændringer 
endeligt på generalforsamlingen i 2006, da de kan opfattes som væsentlige. 
Ændringerne blev endeligt godkendt. 
 
 
 



5. Valg af bestyrelse. 
Formand: Viggo Lynge Larsen   
Næstformand: Steffen Lund  
Kasserer: Jørgen Karlsen  
Bestyrelsesmedl.: Lars Rasmussen   
Bestyrelsesmedl.: Eva Carstensen  
Grundet den korte tid der har været fra sidste generalforsamling foreslog bestyrelsen at 
der ikke foretages valg til bestyrelsen ved denne generalforsamling. 
Dette blev godkendt. 
 

Valg af suppleanter 

• Charlotte Krog  blev valgt 

• Toni Larsen  blev valgt 
 
6. Valg af revisor. 

• Charlotte Krogh blev valgt 
• Grethe Nordal blev valgt 

 
7. Eventuelt. 
Projektet for Sølyst Center for Kunst og Kultur blev præsenteret 
 
 
Dirigenten takkede for den gode atmosfærer som generalforsamlingen var blevet gennem-
ført i. 
 
Dirigent: Steffen Lund. 
 
 
 
Referent: Svend Aage Larsen. 
Jyderup, den 06. 04. 2006 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


