Bestyrelsesmøde
Mandag d.26 november 2018, kl. 16.30 på VAK
Beslutningsreferat
Fremmødt: Henrik, Nynne, Charlotte, Maria K
Fraværende: Anders, Veo, Mari, Finn
Medarbejder: Maria & Benny
Referat fra bestyrelsesmøde d.21 september 2018 er godkendt
Ansøgninger om medlemskab
Optagede nye medlemmer:....………………………………….………....…..................................4
Kristine Mogensen, Claus Lind, Leonie Aretz og Nina Nowak
Udgåede medlemmer: ……………………...………………………………….…..........................1
Bettina Serup

Økonomi
VAK har fortsat ikke hørt noget fra Kulturministeriet, men er sikret bevilling til og om med 2019.
Bevillingen for 2019 betales nu igennem Holbæk kommune, ikke længere er gennem regionen, da Holbæk
kommune ikke har ønsket at indgå i den regionale kulturaftale længere
Det aftales at formand og ledelse på VAK aftaler et møde med kulturchefen og formand for Kultur og
Fritidsudvalget Ole Hansen..
Økonomirådgiver Christopher Lund fremlagde budgetkontrol for 2018, samt et oplæg for budget 2019.
Begge dele er lavet i samarbejde med VAKs medarbejdere.
Bestyrelsen er blevet informeret om at VAK forventer et underskud i regnskabsåret 2018.
Der informeres om at underskuddet blandt andet skyldes at VAK fortsat får mange nye medlemmer, som
arbejder med materialer og værker som ikke generer stor omsætning og indtægt for værkstedet.
Dette er i tråd med bestyrelsens overordnede plan for VAK, om at medlemmerne kan komme på
værkstederne og arbejder eksperimentelt med kunsten.
Mange midler og mandetimer er blevet brugt på udviklingen af vaks nyetablerede digitale værksted, samt en
helt ny hjemmeside. Dette ligger også i tråd med bestyrelsens strategi omkring at inddrage nye teknikker og
materialer på værkstedet, som på sigt skal genere mere omsætning og flere muligheder for VAKs
medlemmer.
Bestyrelsen har, efter råd fra VAKs ledelse og økonomirådgiver, besluttet at hæve priserne på materialer og
værkstedsdage. Prisændringerne vil træde i kraft pr.01.01.2019

Optagelseskriterier
Det besluttes at studerende fra de adgangsgivende kunstakademier kan blive studiemedlemmer på VAK.
Fondsansøgninger

VAK afventer svar fra kulturministeriets, ørenes kunstfond om støtten er opnået til projektet ” Nature artist
in residence”. VAK har fået tilsagn på en støtte på kr.50.000 fra Holbæk kommunes kultur og fritid.- Beløbet
er betinget af at VAK opnår støtte fra øernes kunstfond.

Tilbygning/renovering af VAKs værksteder
Det er besluttet at gå videre i processen med at søge penge til en projektansættelse og udarbejdelse af
ombygningsprojektet
Næste møde
Mandag d.25 feb.2019 kl.16.00

Evt.
På generalforsamlingen kom der et spørgsmål fra Lars Rasmussen omhandlende kælderen og
omklædningsrum. Lars ønsker bedre hvilkår.
Bestyrelsen har på mødet besluttet at der ikke bliver lavet nogle ændringer vedr. omklædningen.
På VAK kan man som medlem, i de perioder man arbejder meget på værkstederne, få tildelt et skab i
kælderen hvor man kan opbevare de personlige ting man måtte have brug for. Der er et omklædningsrum
tilgængeligt i stuen. Alle er velkommen til at benytte badet og omklædningen.

Jyderup d.29 november 2018/ Maria Bojsen

