
 
 
Bestyrelsesmøde  

Torsdag d.19. marts 2015, kl. 16.00 på VAK  
 

Beslutningsreferat: 

Fremmødt:, Pernille, Finn, Anders, Olaf og  Grethe 

Fraværende: Henrik, Erik, Nynne og Julie 

Medarbejder: Maria, Benny og Svend Aage 

 
1. Valg af dirigent 

• Finn 

2. Valg af referent 

• Maria 

3. Godkendelse af referater: 

• Referat fra bestyrelsesmøde d. 29 januar 2014 er godkendt 

 

4. Ansøgninger om medlemskab 

• Optagede nye medlemmer: ……………8 

• Tue Poulsen, Inger Heebøl, Nynne Færch Meisner, Stine Nielsen Ljungdahl, A-Kassen Morten 

Hebsgaard,  A-Kassen  Tommy Petersen  

• Udgåede medlemmer: ……………..…..3 

• Bettina Serup, Leif Kvistgård Olsen, Steffen Lund 

 

 

5. Generalforsamling 2015 

 

• Det besluttes at indkalde til generalforsamlingen. Bestyrelsen vil posts omdele  materiale omkring 

generalforsamlingen til alle medlemmer.  

• Datoen for generalforsamlingen fastsættes til tirsdag d.21 April kl.16.00. Generalforsamlingen 

afholdes i den gamle kantine på kunstakademiet i København. 

• Årsberetningen. Bestyrelsens rettelser vil blive udført af Maria og skal godkendes via mail af 

bestyrelsen, inden udsending til medlemmerne til generalforsamlingen. 

• Det besluttes at kontingentet er fastsat til kr.200 pr.år. 

• Det besluttes at formanden skal lave et oplæg til vedtægtsændringer. Forslaget skal godkendes pr. 

mail af de andre bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen. 

• Bestyrelsen er enig om at ansatte og konsulenter som også er medlemmer af foreningen 

VAK, har stemmeret. Dog ikke Olaf Manske Andersen, han vil tænke over sin 

beslutning. 
 

 

6. Økonomi 

• Der vil i sommeren 2015 blive lave omstruktureringer i regnskabsafdelingen.  

• På grund af omstruktureringer stopper bogholder Lone Larsen med at arbejde på VAK fra og 

med d.30 Juni 2015. Vestsjællands 
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• Vedr. udbetaling af løn til ledelsen i sommerperioden 2014. VAKs tidligere leder, Svend 

Aage Larsen havde i sommeren 2014 stadig ledelsesretten og vurderede at der var behov for 

arbejdskraft fra den nye leder, Maria Bojsen i VAKs ferieperiode i 2014.   

 

7. VAK's værksteder 

I første kvartal af 2015 er allerede udbudt en sillicone workshop samt en sandstøbnings workshop. 

VAK afholder ikke flere workshops i foråret. 

Der er øget aktivitet på værkstederne og mange nye medlemmer kommer og arbejder. 

 

 

8. Talentudvikling 

VAK har indgået et officielt samarbejde med det danske kunstakademi. Samarbejdet skal give 

akademieleverne mulighed for at stifte bekendtskab med VAKs værksteder inden endt studie. 

Bestyrelsen og ledelsen arbejder sammen med akademiet omkring at etablere workshop. 

 

9. Forretningsorden 

• Bestyrelsen har godkendt forretningsordnen. 

 

10. Artist In Recidence 

• Punktet blev udsat. 

 

11. Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole 

• Punktet blev udsat. 

 

12. Holbæk kommune 

• Punktet blev udsat. 

 

13. Tilbygning til VAK 

• Punktet blev udsat. 

 

14. Nyhedsbrev /  Kursuskalender 

• Punktet blev udsat. 

 

• Næste møde.  

Næste møde skal aftales af den valgte bestyrelse til generalforsamlingen d.21 april 2015. 

 

15. Evt. 

 

Jyderup 

Maria Bojsen  


