
 
 
Bestyrelsesmøde  
Torsdag d.10 november 2016, kl. 17.00 på VAK  
 

Beslutningsreferat 
 

 

Fremmødt:  

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Anders, Pernille, Mari og Erik  

Fraværende: Finn, Julie og Peter 

Medarbejder: Maria & Benny 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 8 oktober 2016 er godkendt 

 

Ansøgninger om medlemskab 

Nye medlemmer: …………………………………………………………………………………...3 

Sara Müller, Christine Overvad & Anne Langgaard 

 

Udgåede medlemmer: ……………..……………………………………………………………….0 

Ansøgninger om optagelse som bestyrelsen skal tage stilling til:…………………………………..0 

 

 

 

Økonomi 

Budget kontrol udarbejdet af økonomirådgiver Christopher Lund blev fremlagt 

for bestyrelsen. Økonomien er stabil og det ser ud til at tallene for 2017 bliver bedre en 

budgetteret. Bestyrelsen er tilfredse med det fremlagte. 

 

Bestyrelsen er blevet informeret om af VAK nu har modtaget i alt 167.900 kr. til indlæggelse og 

renovering af el og lys på værkstederne. VAK afventer fortsat svar fra to fonde på det resterende 

beløb på 77.200 kr. 

Ledelsen har på baggrund af den stabile økonomi valgt at begynde el arbejdet. 

 I 2016 vil 1/3 af arbejdet blive udført og vi forventer at færdiggøre projektet i februar 2017. 

 

 

VAK's værksteder 

Der er meget aktivitet på værkstedet. Der støbes oftest to gange pr. måned. 

På grund af den øgede aktivitet ønsker ledelsen at hyre en ny medarbejder til at arbejde 

gennemsnitlig en dag om ugen. Det vil på sigt også give mulighed for at have bemanding på 

værkstedet på fredage. 

 

VAK har indgået en praktik aftale med akademistuderende i januar måned samt en praktik fra 

februar til juni 2017. 

 

Í november måneder Rolcan fra Syrien i praktik. Rolcan arbejder med at sætte 

mandsskabsvognen i stand. 

Vestsjællands 
Arbejdende 

Kunstværksteder 
 
 

Teglværksvej 22 
4450 Jyderup 

 
 

5927 7077 tel 
 

vak@vak-kunstvaerksteder.dk 
 

www.vak-kunstvaerksteder.dk 
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Fondsansøgninger 

VAK arbejder fortsat på fondansøgninger til en brochure om VAK samt anskaffelsen af en CNC fræser til 

værkstederne. 

 

Bestyrelsen arbejder på en helhedsplan omhandlende renoveringen og optimering af værkstederne.   

 

 

Holbæk kommune 

Holbæk kommune er i gang med at lave evalueringsmateriale omhandlende huskunstnerprojektet 

”Hemmelige Dyrebander”. 

 

 

 

Næste møde 

Torsdag d.15 december kl.16.30 

 

Evt. 

 

 

 

Jyderup d.14/11-2016 

Maria Bojsen  


