VAK

Bestyrelsesmøde
Torsdag d.15 oktober 2016, kl. 16.30 på VAK
Beslutningsreferat
Fremmødt:
Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Pernille, Peter, Julie, Finn og Erik
Fraværende: Mari, Anders og Nynne
Medarbejder: Maria & Benny
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10 november 2016 er godkendt
Ansøgninger om medlemskab
Nye medlemmer: …………………………………………………………………………………...6
Anne Langgaard, Palle Lindau, Lea Guldditte Hestelund, Inger Heeschen, Julie Clifforth og Anne
Wulff
Udgåede medlemmer: ……………..……………………………………………………………….0
Tilbygning og renovering
Bestyrelsen har besluttet at det er nødvendigt at tage fat om udvikling og renoveringen af VAKs
værksteder.
Bestyrelsen vil sammen med VAKs medarbejdere tage fat i projektet og vil bruge resurser på at lave en
renovationsplan for værkstedet samt søge midler til en eventuel tilbygning.
På mødet har bestyrelsen brainstormet emnet. Herunder er de forskellige ideer og tanker skrevet ned:
•
•
•
•
•

Visionen: VAK har og vil bibeholde et højt kunstfagligt arbejdsmiljø.
Det er interessant at have en stærk kunstfaglig institutioner i Jyderup og i det lokale
område.
Renoveringen og tilbygningen skal binde værkstedet sammen og opdatere værkstedet til
de behov det står overfor i dag.
VAK skal finde ind til kernen af hvad værkstedet skal kunne og tilbyde til medlemmer.
Bestyrelsen og medarbejderne mener at der er gode muligheder for at søge og modtage
fondsmidler, da værkstedet har stor medlemsfremgangs samt samarbejder med andre
kunstfaglige kunstinstitutioner.

Samarbejder:
• Det forslås at VAK kan sparre med kommunen omkring fondsansøgning på projektet.
• Et samarbejde med kunstakademiet i København forslås.
• Vi skal satse på professionelle partnere.

Vestsjællands
Arbejdende
Kunstværksteder
Teglværksvej 22
4450 Jyderup
5927 7077 tel

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

•
•

VAK kunne læne sig op af de professionelle kunstneriske tiltag som tages i Holbæk
kommune og by.
Et evt. samarbejde med Teknologisk institut eller FabLab bliver forslået.

Selve værkstederne:
• VAK afventer svar vedr. en fondsansøgning om erhvervelse af en CNC fræser. Vi håber
på at en sådan maskine kan tegne et fremtidigt værksted på VAK.
• VAK ønsker at re-tænke funktionerne på alle værkstederne.
• VAK skal analysere hvilke behov medlemmerne har og med den viden skal værkstedet
indrettes efter behov.
• Metaldelen har fyldt meget igennem de seneste 10 år, men ikke mange arbejder med de
specialiserede store maskine mere.
• Der er ønske om at lave en større voks afdeling.
Renovering:
• Bygningen trænger til en renovering, specielt vinduerne er i meget dårlig stand.

Nybyggeri/ Et Projektrum:
• Der er behov for projektrum hvor kunstneren kan trække sig tilbage og benytte et anonymt
og støvfrit rum til evt. at sammensætte installationer eller se værket udenfor
værkstedsmiljøet.
• Projektrum kan bruges på mange forskellige måde af kunstnere, bland andet som et privat
rum på et ellers travlt værksted.
• Der er et behov for flere overnatningsrum. Små og funktionelle rum.
• Bestyrelsen forslå at tilbygningen holdes enkel og funktionel.

Indsendt punkt til dagsorden fra Peter Hesk:
Indsendte punkter har omhandlet:
1. Hvem bestemmer hvilke ”afstraffelsesregler” VAK bruger ved udeblivelse fra støbninger?
2. Hvorfor skal f. eks undertegnede betale for at have en assistent til stede, der hjælper ved støbning
udbankning og oprydning-

Bestyrelsen og VAKs medarbejdere har på bestyrelsesmødet haft en samtale omkring overstående
punkter og bestyrelsen understreger at det er et anlæggende der tilhøre den daglige drift og derfor
ikke er et bestyrelsesanlæggende.
Bestyrelsen mener, at man som medlem skal deltage på støbedagen, med mindre andet er aftalt med
den ansvarlige medarbejder.
Bestyrelsen mener at man som medlem af foreningen faktureres for at have en assistent med og
arbejde med/for en på værkstedet.
VAKs medarbejder skal selv administrere om der skal faktureres beløb til medlemmer, som af den
ene eller anden grund ikke selv kan varetage de opgaver som er medlemmets egen ansvar.
Evt.
Jyderup d.02-01-17, Maria Bojsen

