
	  
	  

Referat	  af	  	  12.	  ordinære	  Generalforsamling,	  
Plejecenter	  Lindegården,	  Vejle	  d.	  3.	  Oktober	  

2016	  
	  
17	  medlemmer	  til	  stede.	  
	  
	  

1. Valg	  af	  dirigenter:	  
Birgit	  Nørgaard	  
	  

2. 	  Valg	  af	  referent:	  	  
Hanne	  Holmer	  
	  

3. Godkendelse	  af	  indkaldelse:	  	  
Generalforsamlingen	  er	  indkaldt	  og	  gennemføres	  
	  

4. Formandens	  beretning:	  
a. Netværket	  har	  pt.	  120	  medlemmer	  
b. 4	  bestyrelsesmøder	  
c. Arrangement	  med	  Susan	  Hart	  i	  april	  måned	  med	  	  ca.	  120	  deltagere	  

Anbefales	  at	  læse	  artikel	  om	  Snoezelnetværket	  i	  september	  nummeret	  af	  
bladet	  VISS	  (fra	  Videnscenter	  fra	  Landsbyen	  Sølund)	  
Beretningen	  godkendes.	  

	  
5. Kasseren	  fremlægger	  regnskab	  til	  godkendelse.	  	  

Årets	  resultat:	  	  kr.	  23.460,	  
	  
Formue	  :	  kr.	  155.246,02	  +	  	  kr.	  45.000,-‐	  	  fra	  Antoniusfonden	  til	  bogprojekt	  
	  
Regnskabet	  godkendt.	  
	  

6. Bestyrelsens	  planer	  for	  den	  nærmeste	  fremtid	  
a. Emner	  for	  arrangementer:	  Studietur	  til	  Sverige,	  	  Nye	  Snoezeltiltag	  

(fødestuer,	  jobcentre,	  flygtninge,	  krigsveteraner),	  Peter	  Vuust	  (musik),	  	  
Peter	  Thybo	  2,	  Tina	  Champagne,	  USA	  

b. Bogprojekt:	  der	  kommer	  mail	  ud	  til	  medlemmer	  om	  at	  indsende	  
beskrivelser	  rum	  rundt	  om	  i	  landet.	  Bogen	  skal	  være	  et	  tidsbillede	  af,	  
hvorledes	  Snoezelen	  	  

	  
	  

7. Indkomne	  forslag:	  	  	  	  
Ingen	  forslag	  indkommet.	  
	  
	  



	  
	  

8. Fastsættelse	  af	  kontingent:	  	  	  
Bestyrelsen	  indstiller	  fastholdelse	  af	  kontingenttaksten.	  
	  

9. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer:	  	  
7	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  bestyrelsen	  (3	  vælges	  det	  ene	  år	  og	  4	  det	  andet	  
år).	  
Hanne	  Holmer,	  Kalvehave	  (genvælges)	  
Poul	  Sveistrup,	  Solbo	  i	  Silkeborg	  (genvælges)	  
Charlotte	  Voetmann,	  Hirtshals	  opstilles	  	  (vælges)	  
Pia	  Hagel,	  Helsingør	  (vælges)	  
	  
Suppleanter	  (vælges	  for	  et	  år	  ad	  gangen):	  
Elizabeth	  Schwartz	  
Ingelis	  Arnsbjerg	  
Birgit	  Nørgaard	  
	  

10. Valg	  af	  revisor:	  	  
Linna	  Juul	  Hansen,	  Ørbæk	  
Revisorsuppleant:	  	  
Søren	  Ibsen,	  Knebel	  
	  

11. Eventuelt	  
Generalforsamlingen	  takker	  Lisbeth	  Mortensen,	  Helsingør	  for	  sit	  fantastiske	  
arbejde	  som	  kasserer	  i	  Snoezelnetværket.	  
	  
d.	  13.	  oktober	  arrangement	  i	  Snoezelhuset	  i	  Helsingør	  med	  musikterapuet	  
Ulla	  Lau	  Hyldgaard	  bl.a.	  omkring	  hendes	  bog	  :	  Nærværsøvelser	  	  med	  børn.	  
Indbydelse	  sendes	  ud	  	  til	  medlemmerne.	  

	  
Generalforsamlingen	  afsluttes	  i	  god	  ro	  og	  orden.	  


