
	

Referat	af	a(oldt	generalforsamling	-	Comwell,	Middelfart	

29.04-2022						
Dagsorden Essens	af	diskussion Beslutning

1. Valg	af	diri-
gent

Henrik	spurgt	og	modtog	valget. Henrik	har	kon-

stateret	at	dagsor-

den	er	udsendt	

med	14	dages	var-

sel.	Den	er	sendt	i	

staren	af	april	så	

den	er	lovlig	vars-

let.	

2. Valg	af	refe-
rent	

Renata	er	foreslået	og	valgt
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3. Formandens	
beretning	om	
det	forløbne	
år

- Først	og	fremmest	skal	der	fremhæves	at	2021	var	
året	,	hvor	de	første	Snoezel	konsulenter	blev	ud-
klækket.	D.	11.6.21	stod	vi	21	meget	glade	og	let-
tede	konsulenter.	det	havde	været	en	lang	tur,	vi	
skulle	have	været	færdige	i	november	2021,	men	
Corona	satte	alle	mulige	og	umulige	benspænd.	

-
- Generalforsamlingen		og	årsmødet	i	2021	blev	en	
online	event,	da	vi	stadig	var	underlagt	restriktio-
ner	grundet	corona.	Det	var	en	dag,	hvor	Hugo	
Jensen	fortalte	om	brugen	af	Musik	i	det	relatio-
nelle	omsorgsarbejde.	Spændende	og	inspireren-
de	dag.		

- Snoezelbestyrelsen	har	i	år	aNholdt	7	møder	i	alt:		
- 2	fysiske	møder,	samt	1	sammen	med	Fonden:	
18/6	i	Brøndby,	20-21/8	hos	Charlotte	i	Nordjyl-
land	og	1/10	havde	vi	fælles	møde	Snoezelfonden	
på	Marienlyst	i	Helsingør.		

- Online	møder:	31/8,	28/9,	1/11	og			15/11.	Coro-
na	har	gjort	at	vi	er	blevet	mere	vant	til	at	aNholde	
online	møder	og	den	mødeform	gør	også	at	vi	
nemmere	lige	an	stikke	hoveder	sammen.	

- Den	nye	bestyrelse	har	i	det	forgange	år	brugt	lidt	
tid	på	at	Ninde	fodfæste.	vi	er	tre	nye	medlemmer,	
en	ny	formand	og	næstformand.	Det	har	været	en	
spændende	udfordring.	

- Snoezeluge	35	havde	sidste	år	fokus	på	at	Snoeze-
len	ikke	blot	er	et	indrettet	rum,	men	at	det	er	in-
teraktion	mellem	brugeren,	omgivelserne	og	den	
kyndige	vejleder.	Der	var	forskellige	indlæg,	som	
alle	kan	Nindes	på	vores	Facebook	side.	

- Avalon,	som	er	tidligere	bestyrelsesmedlem	er	
godt	igang	med	at	gøre	vores	Snoezel	bog	færdig.	
Hun	knokler	med	alle	indlæggene,	der	er	sendt	til	
hende.	Vi	har	en	realistisk	drøm	om	at	det	sker	til	
Nordisk	konference	til	efteråret.		

- Marian,	vores	tidligere	formand,	har	arbejdet	
hårdt	hen	over	vinteren	sammen	med	en	nordisk	
arbejdsgruppe.	De	har	fået	stykket	et	godt	pro-
gram		sammen	til	Nordisk	konference	d.22-23.9,	
som	aNholdes	i	år	i	Danmark	på	Marienlyst	
Strandhotel	

- Vi	har	i	bestyrelsen	i	år	og	i	Fondenforsøgt	at	deNi-
nere	vores	respektive	proNiler	og	fordele	arbejds-	
og	interesse	områder	imellem	os.	Vores	møde	med	
Fonden	var	givtigt	og	vi	arbejder	stadig	videre	på	
at	få	Fonden	løber	godt	i	gang.
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4. Kassererens 
fremlæggelse 
af det revide-
rede regn-
skab til god-
kendelse

Regnskab er blevet fremlagt. 

Gennemgang af budgettet 2022. Budgettet taget til ef-
terretning.

Regnskabet er god-
kendt. 
Kontingent uæn-
dret. 200 kr for per-
sonlig medlemskab 
500 kr for institu-
tioner

5. Bestyrelsens 
planer for det 
kommende år

6.	 Indkomne 
forslag

Ingen

7.	 Valg af nye 
medlemmer 
til bestyrel-
sen

Rikke træder ud som formand, men forbliver som 
medlem 
Elisabeth Schwartz og Charlotte Voetmann er på 
valg. 
Elisabeth genopstiller ikke, Charlotte gør.  
Renata Cosic og Iben Falgren og Rikke Aggerboe 
fortsætter 

Bestyrelsen består nu af 7 bestyrelsesmedlemmer. 

Cecilie Sarah Os-
bæck fra JAC 
Brøndby 
Julie Lund Ther-
kelsen fra JAC 
Brøndby 
Marlene Theager 
(ikke til stede, 
men har skriftlig 
tilsagn) vælges til 
bestyrelsen

8. Valg af nye 
suppleanter 
til bestyrel-
sen

Adam Wied-holder pause 
Birgit Nørgaard- trækker sig efter Nytår

Ingelis  Arnsb-
jerg- vil gerne 
fortsætte et år 
mere
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9.	 Valg af re-
visor og re-
visorsupple-
ant

Martin Egeberg genopstiller som revisor 
Søren Ibsen genopstiller som revisor suppleant

Martin vælges 
som revisor og 
Søren som sup-
pleant

10. Eventuelt Birgit har fået et spørgsmål fra en gruppe Snoezel 
interesserede mennesker som hun vil opfordre os 
til at tage op til vores bestyrelsesmøder: hvad er 
Snoezelhuset? Hvad er Snoezelrum? Hvad er san-
serum? Hvornår kan vi kalde et Snoezelhus for 
Snoezelhus? 

Ingelis takker Elisabeth for hendes arbejde i besty-
relsen og giver gaver i bestyrelens navn. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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