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1. Valg af dirigent.   

Sven Aage blev valgt til dirigent og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var i orden 

og gav ordet til formanden. 

 

2. Formandens årsberetning. 

Finn havde skrevet en årsberetning og delt den ud til de fremmødte. Han valgte at læse den højt og 

gennemgå den mundtlig i forsamlingen.  

Det var et fint og omfattende resume fra indvielsen af bronzeværkstedet og over til aktiviteter og 

kurser i værkstederne samt VAKs første udstilling i amtsbygningen i Sorø sidst på året. 

Finn rundede af med at takke Jytte, Solveig og Leif for deres indsats i bestyrelsen. De havde gjort 

en flot indsats for synliggørelsen af VAK og kunstnerne  i amtet. 

Efter formandens beretning bad Claus Gulstad om ordet. Han havde stået på listen til grafikkurset 

hele året, men det var ikke kommet istand på grund af for få tilmeldte. Det var han ked af og 

efterlyste en følordning, så han kunne komme i gang på værkstedet. Solveig opfordrede den nye 

bestyrelse til at tage fat her og Viggo påpegede at det var jo det medlemmerne skulle have del i for 

deres kontigent. 

Kirsten havde et ønke om en ny aktivitet som en paralell til bronzestøbningen, nemlig cire perdue 

støbning af glas. De fleste mente det måtte blive i fremtiden, først skulle bronzen på plads. 

Kirsten syntes også at et bronze symposium, hvor deltagerne kunne bo på Sølyst med gæster fra 

udlandet, var værd at arbejde på. Sven Aage at man kunne søge støtte via amtet, men Viggo troede 

at det måtte blive for EU midler. 

Efter denne snak omkring bordet, konstaterede dirigenten ar beretningen var godkendt, og gav ordet 

til kasseren. 

 

3. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab. 

Ole konstaterede at udgifter og indtægter fulgtes ad, og at foreningen ville gå ud af året med et lille 

underskud.Han roste den arbejdsomme bestyrelse. Økonomisk er der kun penge at hente til 

aktiviteter i kontigenter og kurser. Han mindede om at administration  og service fra Udvej er gratis 

og at der intet bliver tjent på materialerne. 

 Der var ingen bemærkninger til regnskabet og det blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Vestsjæ lland
A rb e jd end e

Kunstvæ rksted e r
Teglvæ rksve j 22 , 4450  Jyd erup

tlf: 5 9277077  fax 592 77078  
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Formanden foreslog en vedtagsændring (skriftig uddelt). Han ønskede bestyrelsen udvidet fra 6 til 7 

medlemmer. Det blev vedtaget. Kontigentet blev foreslået uændret, det blev også godkendt. 

5. Valg af bestyrelse. 

Der kom nye navne frem, og de presenterede sig for forsamlingen.Dirigenten opstillede en 

stemmeliste og Jacob og Viggo blev valgt til stemmetællere. 

Den nye bestyrelse blev som følger: 

 

Finn Lerkenfeld BKF  Camilla Hacke,, suppleant 

Eva Miklos BKF  Flemming Oversø, suppleant 

Carin Larsen BKF  Mogens Buch, suppleant 

Kirsten Ernst BKF 

Annette Erichsen 

Lone Seeberg   

Ole Stubbe, kasserer 

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

 

6. Valg af revisor. 

Poul Otto Gedde, genvalgt 

Charlotte Krogh, genvalgt 

 

 

7.Eventuelt. 

Der blev mindet om julefrokosten og Sven Aage takkede derefter for god ro og orden og mødet 

hæves. 

  

 

Referent, Liv Heidner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


