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Referat af ordinær generalforsamling i Netværket for Snoezelen i Danmark 
19.sept. 2011. 
 
Generalforsamlingen fandt sted ved Snoezelhuset i Maribo. 
 
Til stede: 12 personer 
Hanne Holmer, leder af Snoezelhuset i Maribo, kom med kort indledning til dagens 
program. 
 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning for det forløbne år. 
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Bestyrelsens planer for den nærmeste fremtid. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 
Ad.1. 
Birgit Nørgaard valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig. 
Præsentationsrunde: 
Der er repr. fra 

• Døgninstitution for ’almindelige’ samt handicappede børn, en privat institution 
beliggende på Amager. Har gang i initiativer om at inkludere snoezelen. Ved at 
finde et hus. Kan forhåbentlig åbne 1. april 2012. 

• Snoezelhuset i Helsingør 
• Snoezelhuset i Maribo 
• Snoezelhuset i Gentofte 
• Specialbørnehave i Gentofte 
• Dagtilbud ”Fuglse” på Lolland 
• Kommunal organisation af dagtilbud samt fysioterapi for voksne 

udviklingshæmmede i Brøndby med kommende snoezelhus. 
 
Ad.2. 
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• Nordisk SnoezelenKonference i Finland 
• International Snoezelenkonfernce i Alabama, oktober 2010 
• Afholdt 4 bestyrelsesmøder 
• Tur til Sverige med besøg 2 steder, maj 2011 
• Nogle eftermiddagsarrangementer med haveterapi, Tomatis-metoden 
• Nedsættelse af uddannelses-udvalg i Danmark med 4 repræsentanter fra 

Snoezelnetværket. 
 
Beretningen godkendt. 
 
Ad.3. 
Regnskab for 2010 uddelt og gennemgået ved kassereren Jamilla. 
Regnskabet godkendt. 
 
Ad.4. 

• Uddannelses-arbejde er højt prioriteret.  
• Vi må se hvad konferencen i Paris bringer med. 
• Uddybning af idéerne og den overordnede struktur i snoezelen-uddannelse. Denne 

er på nuværende tidspunkt kun påbegyndt. 
• 2 arrangementer/besøg på Dumle i ved Lund i Sverige. Der er 2 dages tur, der 

tilbydes 2 gange henholdsvis 15.-16. febr. Og 15.-16.maj 2012. Der kan være 8 med 
pr.gang. Altså et meget konkret tilbud, der kommer på hjemmesiden. Pris-niveau: 
kr. 2000,- til 2500,-. alt incl. 

• International Snoezelenkonference i Tyskland, 19. – 21.okt 2012. 
• Nordisk Snoezelenkonference i Oslo. 
• Ønske og idé: vil gerne udgive en bog om Snoezelen. Skal indeholde en samling 

relevante artikler om emnet. Har man konkrete artikler, egne eller andres, send de 
meget gerne til Birgit Nørgaard. 

• Hjemmesiden skal opgraderes. Rie Lund: ønske om at gøre siden mere levende, 
eks. med små video-klip. 

 
Ad.5. 
Ikke modtaget nogen forslag. 
 
Ad.6. 
Kr. 150,- for personligt medlemskab/ år. 
Kr. 350,- for institutions-medlemskab / år. 
Denne kontingentsats fastholdes det kommende år. 
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Ad.7. 
På valg er: 
Marian Fyrkilde – genopstiller. 
Gitte Andersson – genopstiller. 
 
Suppleanterne: 
Elisabeth Brummerstedt. 
Elizabeth Schwartz 
Hanne Holmer. 
 
Nye kandidater: 
Rikke Aggeboe 
 
Der vælges følgende: 

Marian Fyrkilde, repr. 
Gitte Andersson, repr. 
 
Elisabeth Brummerstedt, suppleant. 
Hanne Holmer, suppleant 
Rikke Aggeboe, suppleant. 

 
Ad.8. 
Revisor Sine Junge og revisorsuppleant Søren Ibsen genvælges. 
 
Ad.9. 
Ønske/idé: at arrangere temadage med Snoezelen til udvalgte diagnoser/ specifikke 
grupper – en dag vhor man som ny kan få udbytte, og hvor man som allerede tilknyttet 
kan få og give erfaring videre. 
 
Referent: Elizabeth Schwartz 


