
 
 
Bestyrelsesmøde  

Torsdag d.27. november 2014, kl. 14.00 på VAK  
 

Beslutningsreferat: 

Fremmødt: Henrik, Finn, Erik, Anders, Nynne og Olaf 

Fraværende: Pernille, Grethe og Julie 

Medarbejder: Maria og Sv. Aage  

 
1. Valg af dirigent 

• Svend Aage Larsen 

2. Valg af referent 

• Maria Bojsen 

3. Godkendelse af referater: 

• Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2014 er godkendt 

 

4. Ansøgninger om medlemskab 

• Optagede nye medlemmer: ……………3 

• Kirstine Vaaben, Susanne Smith-Nielsen og Jørgen Minor. 

• Udgåede medlemmer: ……………..…..1 

• Poul Sass 

 

5. Generalforsamling 2015 

Det besluttes at generalforsamlingen skal afholdes torsdag d.19 marts. Dagens program vil blive 

diskuteret til næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Økonomi 

• Det besluttes at der fra 2015 vil blive opkrævet medlemskontingent via faktura. 

• VAKs økonomi konsulent, Christopher Lund ønsker at reducere sit arbejde for værkstedet. 

C.Lund udarbejder et forslag til alternative løsninger. 

• Det besluttes at VAK skal søge økonomiske midler til afholdelse af kurser. 

 

7. Olaf Manske: Forslå flere eksperimenterende workshops for yngre kunstnere 

• Det besluttes at Maria Bojsen  til næste bestyrelsesmøde, vil lave et forslag og budget for 

eksperimenterende workshop for yngre kunstnere.  

 

8. VAK's værksteder 

• Arbejdets gang på værkstederne 

• Kalender/kurser 

• Værkstedet arbejder frem mod at udbyde et sillicone kursus samt andre materialekurser. 

• Udviklingsplaner  

• VAKs ledelse arbejder frem mod et samarbejde med kunstfestivalen IMAGES, samt Sejerø 

festivalen. 

 

 

Vestsjællands 
Arbejdende 

Kunstværksteder 
 
 

Teglværksvej 22 
4450 Jyderup 

 
 

5927 7077 tel 
 

vak@vak-kunstvaerksteder.dk 
 

www.vak-kunstvaerksteder.dk 
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9. Forretningsorden 

• Vedtagelsen af forretningsordnen udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

 

10. Holbæk kommune 

• VAKs ledelse arbejder på et konkret samarbejde mellem VAK og IMAGES.  

• VAK arbejder på at blive en af Holbæk Kommunes startegier omkring kulturelle tiltag i Holbæk 

kommune i de kommende år. 

 

11. Tilbygning til VAK 

• bestyrelsen sætter bero på tilbygningsplanerne indtil februar 2015. 

 

12. Nyhedsbrev /  Kursuskalender 

• Nyhedsbrev udsendes løbende. 

 

• Næste møde.  

• Torsdag d.29  januar 2015 kl.16.00 

 

13. Evt. 

• Der blev spurgt ind til foreningsvedtægter og ferielovgivning. Spørgsmål omkring dette vil 

undersøges og besvares på et senere bestyrelsesmøde. 

 

Jyderup 

Maria Bojsen  


