
 
 
Bestyrelsesmøde  

Torsdag d.29. januar 2014, kl. 16.00 på VAK  
 

Beslutningsreferat: 

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

Fraværende: Pernille 

Medarbejder: Maria og Benny 

 
1. Valg af dirigent 

• Finn 

2. Valg af referent 

• Maria Bojsen 

3. Godkendelse af referater: 

• Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. november 2014 er godkendt 

 

4. Ansøgninger om medlemskab 

• Optagede nye medlemmer: ……………5 

• Maria Koshenkova, Ragna Mouritzen, Troels Flensted, Charlotte Nilesen og Peter Egedal 

Andreassen 

• Udgåede medlemmer: ……………..…..0 

 

 

5. Generalforsamling 2015 

• Det besluttes at generalforsamlingen skal rykkes frem til midt i april måned, da revisionen for 

2014 afventes færdigt. 

 

 

6. Økonomi 

• Projektlederen fremlægger budget for 2015. Budgettet er udfærdiget af økonomirådgiver 

Christopher Lund og projektlederen. Budgettet blev fremlagt og godkendt 

• Der vil i foråret blive lave omstruktureringer i regnskabsafdelingen. Alt regnskab vil pr. den 

31.05.14 varetages af ekstern bogholder. 

 

7. VAK's værksteder 

• Smeden Erik Larsen, som har været ansat med løntilskud er stoppet d.30.01.14 

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

workshop. 

• Der planlægges at søge midler fra fonde, BKF og DBF til afholdelse af en glasworkshop samt en 

bronze workshop i 2015. 

• VAK eksperimentere med flere materialer og give sin opbakning til at inddrage de digitale 

værktøjer på værkstedet. 

• VAK arbejder fortsat frem mod at lave samarbejder med andre kunstfagligt aktører. 

 

 
Vestsjællands 

Arbejdende 
Kunstværksteder 

 
 

Teglværksvej 22 
4450 Jyderup 

 
 

5927 7077 tel 
 

vak@vak-kunstvaerksteder.dk 
 

www.vak-kunstvaerksteder.dk 
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8. Talentudvikling 

Ledelsen har fremlagt et udkast til en ansøgning til afholdelse af ”Eksperimenterende workshop for 

talentfulde unge kunstnere”. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med projektet. 

 

 

9. Forretningsorden 

• Bestyrelsen har gennemgået forretningsordnen. Bestyrelsen vil behandle forretningsordnen 

endeligt til næste bestyrelsesmøde. 

 

10. Artist In Recidence 

• Bestyrelsen har besluttet at VAK arbejder videre frem med en ansøgning til Roskildefonden, 

omkring en residencen hvor kunstnere fra IMAGES festival samt Sejerø festivalen kan komme på 

VAK og lave deres produktioner. 

• Bestyrelsen har godkendt ansøgningen ”Artist In Residence” Lokale skulpturproduktioner. 

 

11. Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole 

• VAK arbejder frem mod et samarbejde i efteråret 2015 mellem Jyderup skole, BGK og 

kunstneren Hartmut Stockter. 

 

12. Holbæk kommune 

• VAKs har indgået en samarbejdsaftale med IMAGES festival 2016. 

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

i Holbæk kommune i de kommende år. 

 

13. Tilbygning til VAK 

• Bestyrelsen sætter tilbygningsplanerne i bero. 

 

14. Nyhedsbrev /  Kursuskalender 

• Nyhedsbrev udsendes løbende. 

 

• Næste møde.  

• Torsdag d.19 marts 2015 kl.16.00 

 

15. Evt. 

 

Jyderup 

Maria Bojsen  


