VAK

Bestyrelsesmøde
Torsdag d.09. juni 2015, kl. 17.00 på VAK
Beslutningsreferat
1. Konstituering af bestyrelsen
• Henrik Miklos blev valgt som formand.
• Pernille Bøggild blev valgt som næstformand
Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Erik, Anders, Nynne, Julie, Pernille, Peter Hesk
Suppleant: Jytte Høeg
Fraværende: Finn (suppleant)
Medarbejder: Maria
2. Valg af dirigent
• Formanden, Henrik
3. Valg af referent
• Maria Bojsen
4. Forretningsorden
Bestyrelsen har gennemgået og opdateret forretningsordenen.
Der er efterfølgende gjort indsigelser og bestyrelsen vil derfor gennemgå forretningsorden på
næste bestyrelsesmøde.
5. Godkendelse af referater:
• Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 er godkendt
6. Ansøgninger om medlemskab
• Nye medlemmer: ……………5
•

Marie Boye, Helle Egsgaard, Martin Erik Andersen, Annelise Hovfing og Kevin Josias
Udgåede medlemmer: ……………..…..0

7. Generalforsamling 2015
• Bestyrelsen havde et tillæg til referatet som er blevet indskrevet. Referatet er godkendt.
• Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Peter Hesk og Jytte Høeg. Gruppens formål
er:
o Oprydning/organisering af medlemmernes skabe
o Finde en løsning vedr. opsætning af hyldeplads til medlemmernes individuelle
arbejdskasser
o Komme med forslag til forbedringer på værkstedet
• Bestyrelsen besluttede at diskutere foreningens vedtægter til næste bestyrelsesmøde.
• Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde tage en beslutning om foreningen skal have
differentieret kontingenter.

Vestsjællands
Arbejdende
Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
5927 7077 tel

vak@vak-kunstvaerksteder.dk
www.vak-kunstvaerksteder.dk

8. Økonomi
• d.10/6 2015 ansatte VAK Merethe Olsen til at varetage bogholderiet.
• Der vil blive fremlagt budgetkontrol til bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.
9.
•
•
•

VAK's værksteder
Johan Ludvig arbejder nu fast på værkstedet om onsdagen.
Der planlægges en silicone workshop for yngre kunstnere samt en glasworkshop i efteråret 2015
VAK vil i 3 kvartal 2015 have Hartmut Stockers arbejdende på værkstederne. Hartmut skal
arbejde med huskunstnerprojektet ”Hemmelige dyrebander” på Jyderup skole og VAKs
værksteder skal lægge værksted og faglig ekspertise til projektet.

10. Talentudvikling
• VAK arbejder tæt sammen med BGK elever og planlægger en workshop for BGK elever i
efteråret.
• VAK har i 2015 indgået et officielt samarbejde med kunstakademiet i København.
11. Artist In Recidence
• VAK har fået støtte fra BKF-O fonden til ”Silicone workshop til yngre kunstnere”
• VAK har fået et afslag på ansøgning til Roskildefonden, om et Artist In Residence, hvor
kunstnere fra IMAGES festival samt Sejerø festivalen kunne komme på VAK og lave deres
produktioner. VAK vil arbejde videre med ansøgningen til andre fonde.
• VAK har fået afslag på ansøgningen ”Artist In Residence” Lokale skulpturproduktioner.
12. Huskunstnerprojekt med Jyderup Skole
• Jyderup skole har fået støtte til huskunstnerprojektet ”Hemmelige dyrebander”. Projektet vil blive
realiseret til efteråret 2015 mellem Jyderup skole, VAK, BGK og kunstneren Hartmut Stockter.
13. Holbæk kommune
• VAKs har indgået en samarbejdsaftale med IMAGES festival 2016.
• VAK arbejder fortsat på at blive en del af Holbæk Kommunes strategier omkring kulturelle tiltag
i Holbæk kommune i de kommende år.
14. Nyhedsbrev / Kursuskalender
• Nyhedsbrev udsendes løbende.
15. Næste møde.
• Mandag d.5 oktober kl.16.30.
16. Evt.
Jyderup
Maria Bojsen

