
 
 
Bestyrelsesmøde  
Torsdag d.8 september 2016, kl. 16.30 på VAK  
 

Beslutningsreferat 
 

 

Fremmødt:  

Bestyrelsesmedlemmer: Henrik, Nynne, Finn, Anders og Erik  

Fraværende: Mari, Pernille, Julie og Peter 

Medarbejder: Maria  

 

 

1. Konstituering af bestyrelsen: 

Formand: Henrik Miklos Andersen 

Næstformand: Nynne Livbjerg 

 

2. VAKs forretningsorden er enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 

 

3. Referat fra bestyrelsesmøde d. 10 marts 2016 er godkendt 

 

4. Ansøgninger om medlemskab 

Nye medlemmer: …………………………………………………………………………………...8 

Udgåede medlemmer: ……………..……………………………………………………………….4 

Ansøgninger om optagelse som bestyrelsen skal tage stilling til:…………………………..1 afslag 

 

 

5. Optagelseskriterier 

VAKs bestyrelse har revideret optagelseskriterierne. De bliver offentliggjort på foreningens 

hjemmeside. 

 

6. Økonomi 

7. Budget kontrol udarbejdet af økonomirådgiver Christopher Lund blev fremlagt 

for bestyrelsen. Økonomien er stabil men stram og 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. ledelsen søger fortsat flere fonde om det resterende beløb 

på 77.200 kr. Dog er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på at elinstallationerne i værkstedet er 

meget dårlige og skal skiftes.  Ledelsen afventer svar fra de sidste fonde og planlægger at 

påbegynde el arbejdet i december 2016. 

 

 

8. VAK's værksteder 

Der er en stabil aktivitet på værkstederne.  

Benny har orlov i september måned. Det betyder at Johan Ludvig og Maria er mere på 

værkstederne i denne måned. 

Vestsjællands 
Arbejdende 

Kunstværksteder 
 
 

Teglværksvej 22 
4450 Jyderup 

 
 

5927 7077 tel 
 

vak@vak-kunstvaerksteder.dk 
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Der er planlagt 3 workshop i efteråret: Beton Workshop m. Benny og silicone/ cire Perdue 

Workshop med Johan Ludvig. 

 

9. Fondsansøgninger 

VAK har arbejdet på fondansøgninger til en brochure om VAK samt anskaffelsen af en CNC 

fræser til værkstederne. 

 

Det er besluttet at ledelsen og bestyrelsen vil se på hvordan en evt. renovering og tilbyggelse af 

værkstederne kunne gribes an via fondsmidler. 

 

10. Samarbejder 

Jyderup kulturgruppen har forslået et samarbejde omkring etablering af landart i Jyderup. 

Bestyrelsen har besluttet at VAK eventuelt kan indgå med kunstfagligt sparring når der er fundet 

midler til projektet. 

 

 

 

11. Næste møde 

Torsdag d.10 november kl.17.00 

 

12. Evt. 

 

Jyderup d.15/9-2016 

Maria Bojsen  


