
 
 
Bestyrelsesmøde  

Torsdag d.22 oktober 2015, kl. 17.00 på VAK  
 

Beslutningsreferat 
 

 

Fremmødt:  

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Erik, Anders, Nynne, Julie, Pernille,   

Suppleant: Finn 

Fraværende: Jytte og Peter 

Medarbejder: Maria og Benny 

 
1. Valg af dirigent 

• Formanden, Henrik 

2. Valg af referent 

• Maria  

 

3. Forretningsorden 

Bestyrelsen har gennemgået og opdateret forretningsordenen. Hermed er forretningsordenen 

godkendt. 

 

4. Godkendelse af referater: 

5. Der var en lang debat om de tilbagemeldinger vedr. sidste mødets referat. Ændringer er tilføjet og 

referatet er derefter godkendt. Der var enighed i bestyrelsen om at vedtagne beslutninger skal 

tages op som nyt punkt på dagordnen for at kunne ændres. 

 

 

6. Ansøgninger om medlemskab 

Nye medlemmer: ……………13 

Tine Secher, Niels Edvards, Susanne Pedersen, Mari Keto, Jane Balsgaard, Johannes Balsgaard, 

Jacob Fiedler, Bettina Serup, Hartmut Stockter, Birgitte Christens, Veo Friis Jespersen, Peter 

Frimand og Delphine Bechard. 

 

• Udgåede medlemmer: ……………..…..5 

Mikkel S.Andersen, Hans Dahl, John Ørum Jensen, Anette Schou, Kim Lodsgård 

 

7. Generalforsamling 2015 

• Bestyrelsen mener at foreningen skal fastholde kontingentet på 200 inkl. moms, på medlemskab.  

VAKs medlemskontingent giver økonomisk dårligt stillede kunstnere mulighed for at producere 

kunst på veludrustet værksteder. Mange af VAKs medlemmer bruger værkstedet en til to gange 

årligt og i nogles tilfælde kan der gå 1 til 2 år mellem de kommer og arbejder. Derfor vil 

bestyrelsen, med det lave kontingent, gerne imødekomme at VAKs medlemmer vælger at 

forblive medlemmer i stedet for at melde sig ud af foreningen. 

  
Vestsjællands 

Arbejdende 
Kunstværksteder 

 
 

Teglværksvej 22 
4450 Jyderup 

 
 

5927 7077 tel 
 

vak@vak-kunstvaerksteder.dk 
 

www.vak-kunstvaerksteder.dk 
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• Vedtægtsændringer: 

Bestyrelsen arbejder med at opdaterer vedtægterne. Bestyrelsen vil arbejde videre med 

vedtægterne på næste bestyrelsesmøde onsdag d.16 december. 

 

8. Økonomi 

Maria fremlagde økonomirådgiver Christopher Lunds budgetkontrol for det første halvår af 2015. 

Økonomien er fortsat stram. Ud af regnskabet kan vi se at det er vigtigt for værkstedet at lave 

samarbejder, projekter og workshop da det er her foreningen kan tjene til den daglige drift. 

Økonomien på værkstedet følger budgettet for perioden. 

 

Benny og Johan Ludvig har fået lønforhøjelse fra november 2015. Dette bliver i første omgang 

finansieret ved at Maria vil gå ned i timer, således at lønudgifterne forbliver de samme, men 

resurserne bliver omfordelt. 

 

 

9. VAK's værksteder 

Kommunen har bestemt at grunden på Teglværksvej 22, 4450 Jyderup, muligvis er forurenet da 

der i mange år har ligget et maskinværksted på adressen. VAK drages ikke til ansvar for 

forureningen, men skal tage hensyn til den muligvis forurenede jord i forbindelse med en 

eventuel tilbygning, salg eller flytning af jord. 

 

10. Talentudvikling 

VAK arbejder fortsat med samarbejder med forskellige aktører omkring talentudvikling. 

 

11. Fondsansøgninger 

 

12. Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole 

Huskunstnerprojektet ”Hemmelige dyrebander” med kunstneren Hartmut Stockter er nu 

succesfuld afsluttet. 

 

13. Images 2016 

VAK arbejder fortsat frem mod IMAGES 2016. Kommunen ønsker at tilknytte flere af de 

inviterende kunstnere på IMAGES på VAKs værksteder til maj 2016. 

Her skal kunstnerne have adgang til værkstedet, overnatning samt personale. 

 

14. Holbæk kommune 

VAK arbejder fortsat på at blive en del af Holbæk Kommunes strategier omkring kulturelle tiltag 

i de kommende år. 

 

 

15. Nyhedsbrev /  Kursuskalender 

• Nyhedsbrev udsendes løbende. 

 

16. Næste møde.  

• Onsdag d.16 december kl.14.00 

 

17. Evt. 

VAK holder julefrokost i forbindelse med næste bestyrelsesmøde onsdag d.16 december kl.16.00 

 



Jyderup 

Maria Bojsen  


