VAK

Bestyrelsesmøde
Onsdag d.10 marts 2016, kl. 16.00 på VAK
Beslutningsreferat
Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Finn, Anders og Julie
Fraværende: Jytte, Pernille, Erik og Peter
Medarbejder: Maria og Benny

1. Godkendelse af referater:
Referat fra bestyrelsesmøde d. 8 februar 2016 er godkendt
2. Ansøgninger om medlemskab
Nye medlemmer: ……………………...0
Udgåede medlemmer: ……………..…..0
VAKs bestyrelse har gennemgået foreningens optagelseskriterier og besluttet at opdatere disse.
Maria vil til næste bestyrelsesmøde undersøge og fremlægge de adgangsgivende forbunds
optagelseskriterier. Herefter vil bestyrelsen færdiggøre arbejdet med ændringerne af VAKs
optagelseskriterier.
3. Generalforsamling
Bestyrelsen har i enighed lavet forslag til VAKs vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer vil blive udsendt til VAKs medlemmer senest 7 dage forinden en
ekstraordinær eller ordinær generalforsamling.
Projektlederen vil udsende en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og ordinær
generalforsamlingen, som vil blive afholdt d.28 maj 2016 på VAKs værksteder.
Bestyrelsen har besluttet at invitere alle VAKs medlemmer på kunsttur i Holbæk by for at se og
høre om IMAGES Festivalen 2016. Herefter vil vi alle tage til VAK i Jyderup, hvor vi skal spise
frokost efterfulgt af en ekstraordinær og en ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen har besluttet at slå generalforsamlingen sammen med en spændende aktivitet netop
for at lave en hyggelig og oplevelsesrig dag for alle medlemmer, både de som bor i området og de
som kommer langvejs fra.

4. Økonomi
Budgettet for 2016 blev fremlagt for bestyrelsen. Økonomien er stabil og bestyrelsen er tilfredse
med det fremlagte budget.

5. VAK's værksteder

Vestsjællands
Arbejdende
Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
5927 7077 tel
vak@vak-kunstvaerksteder.dk
www.vak-kunstvaerksteder.dk

Der er en stabil aktivitet på værkstederne.
Der har været fire bronzestøbninger i den seneste måned.
Værkstedet har nu fået en skurvogn sat op i haven. Den skal bruges som et ekstra atelier og
soverum hvor medlemmer for små penge kan leje sig ind og få arbejdsro.
6. Fondsansøgninger
VAKs projektleder har i samarbejde med Svend Aage Larsen (som arbejder frivilligt for
foreningen) ansøgt flere fonde om midler til ” Ny og forøget strømforsyning, samt energi
renovering af arbejdsbelysningen på VAKs værksteder”
VAK har ialt søgt kr. 221.886 og har dags dato modtaget følgende tilsagn om midler:
LAG: kr. 57.900
Aage og Johanne Louis-Hansens fond: kr. 35.000
7. Images 2016
To af IMAGES festivalens kunstner kommer til at arbejde på værkstederne i april og maj måned.
8. Holbæk kommune
VAK arbejder i samarbejde med kommenen med at lave en evaluering af huskunstnerprojektet
med Hartmut Stockter. Forløbet skal dokumenteres for at indgå i en dialog med kommunen om
en samarbejdsaftale.
9. Næste møde.
10. Der er ikke aftalt en ny mødedato
11.
12. Evt.
Jyderup d.22/3-2016
Maria Bojsen

