
 
 
Bestyrelsesmøde  
Torsdag d.28 september 2017, kl. 17.00 på VAK  
 

Beslutningsreferat 
 

Fremmødt:  

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Erik, Finn, Charlotte, Erik og Anders  

Fraværende: Julie, Mari og Peter 

Medarbejder: Maria & Benny 

 

Konstituering af bestyrelsen 

Henrik Miklos, som var valgt som stemmetæller til dette års valg, gennemgik optællingen af stemmerne.  

Bestyrelsen og Maria vil til næste års generalforsamling forsøge at forenkle stemmesedlerne så det bliver mere 

enkelt at stemme på de kandidater man ønsker i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen: 

Henrik og Nynne genopstillede som formand og næstformand og blev enstemmigt genvalgt. 

 

Formand: Henrik Miklos Andersen 

Næstformand: Nynne Livbjerg 

Bestyrelsesmedlemmer: Anders Bonnesen, Charlotte Bergmann Johansen, Julie Bitsch, Finn Lerkenfeld og Erik 

Varming 

Suppleanter: Peter Hesk og Mari Keto 

 

Forretningsorden Godkendt 

Bestyrelsen har gennemgået Forretningsorden for VAKs værksteder og denne er godkendt. 

 

Referat 

Referat fra bestyrelsesmøde d.20 juni 2017 er godkendt 

 

Ansøgninger om medlemskab 

Nye medlemmer: ………………………………………………………………………………..…2 

Julie Falk og Nanna Riis Andersen 

 

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

 

Afslag på Ansøgninger om optagelse: ……………..………………………………………………2 

 

 

Økonomi 

Maria vil på næste møde fremlægge en budgetkontrol udarbejdet af Kristoffer og Maria.  

 

VAKs værksteder 

Medarbejderne arbejder i øjeblikket på at opdatere VAKs digitale side. En professionel fotograf vil tage billeder til 

vores nye hjemmeside. Vores nyhedsbrev er blevet lagt i system og vi arbejder også på en ny folder om værkstedet. 

 

Den store metalreol i midten af metalværkstedet er blevet flyttet og minimeret. Medarbejderne arbejder løbende med 

at forbedre værkstedet og prioritere de funktioner i værkstedet, som er til mest brug for vores medlemmer.. 
Vestsjællands 

Arbejdende 
Kunstværksteder 

 
 

Teglværksvej 22 
4450 Jyderup 

 
 

5927 7077 tel 
 

vak@vak-kunstvaerksteder.dk 
 

www.vak-kunstvaerksteder.dk 
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Værkstedet har haft Christina Dömeland i praktik i september måned og hele haven er blevet gjort vinterklar. 

 

I efterår/vinter 2017 er der tilrettelagt to workshop. Bronzestøbning v/Johan Ludvig Varming og Beton Workshop 

v/Benny Forsberg. 

 

 

Fondsansøgninger 

VAK afventer tilkendegivelse fra Henny og Johan Richters Fond, til indkøb af CNC fræser til VAKs nye digitale 

værksted. 

 

Tilbygning/renovering af VAKs værksteder 

Bestyrelsen er blevet enige om at tale videre om projektet på næste bestyrelsesmøde. 

 

Næste møde 

Det er aftalt at Maria udsender en doodle omkring planlægningen af næste møde, som skal afholdes i slutningen af 

januar 2018. 

 

Evt. 

. 

 

 

Jyderup d.28.09.2017/ Maria Bojsen  


