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Velkomst Formand Marian Fyrkilde byder velkommen – gennemgår dagens 
program 
Morgensang v. Elizabeth Schwartz 
 

1. Valg af dirigent Birgit Nørgaard, Helsingør 
Generalforsamlingen erklæres lovmæssigt indkaldt. 
 

2. Referent & 
stemmetællere 

Hanne Holmer, Kalvehave – referent 
Lene Reinhold, Virum  og Sofie Johansen, Slagelse - Stemmetællere 
 
 42 deltagere, heraf 41 stemmeberettigede deltagere tilstede.  
 

3. Formandens beretning 
for det forløbne år 

 

• Generalforsamlingen flyttet fra efterår til forår for at følge 
regnskabsåret 

• 2 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling – arbejdet 
med uddannelse, Snoezeluge 35 og vedtægtsændringer. 
 

Beretningen blev godkendt. 
 

4. Kasserens 
fremlæggelse af det 
reviderede regnskab til 
godkendelse 

Regnskabsåret 2017:  
 
Aktiver:  195.853,51 
Passiver: 195.853,51 (heraf kr. 45.000,- til bogudgivelse) 
 
Årets resultat:  - 15.050,06 (mgl. Indtægter v. Generalforsamling, 
øgede befordringsudgifter til best. møder samt udgifter til bogholder.) 
 
Regnskabet er godkendt. 
 

5. Bestyrelsens planer for 
det kommende år 

• Snoezeluge 35 – national uge, hvor der fokuseres på Snoezel 
over hele landet.   
Ideer:  Caféaftener, temadage, et lille badge at bære i løbet af 
ugen, åbent hus for lokale borgere og institutioner, artikler i 
lokale aviser & interviews i lokale medier, udstilling på 
biblioteker, invitere politikere og embedsfolk,  

• Snoezeluddannelsen – første hold forventes startet i efteråret 
2018 , drevet af en ny etableret Snoezel Fond under Snoezel 
Netværket 

• ISNA-MSE 2018: I Buenos Aires, Argentina d. 4.-5. Oktober 
2018. To medlemmer fra det danske Snoezel Netværk  
deltager med oplæg, Ingelis Arnsbjerg og Hanne Holmer. 

• Snoezelbogen:  der sættes ekstra kræfter ind at få bogen 
færdig i 2018. 

• Interessegrupper: Børnegruppen afholder næste møde hos 
Aabentoft i Hornslet (nord for Aarhus). 
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Refleksionsspørgsmål til interessegrupperne, som spiser frokost sammen. 

Demensgruppen holder møde i Pilehusets festsal i 
Bystævneparken  Brønshøj den 7. november 2018. 
Grupperne for voksne udviklingshæmmede og autisme 
områderne er ved at komme i gang. 

• 2019: Der planlægges studietur til Prag, Tjekkiet i efteråret 
2019 (oktober) i forbindelse med ISNA-MSE konferencen det 
år. 
 

6. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen til ændring i vedtægterne (jf. Uddelte forslag): 
Ordstyrer gennemgår de nye vedtægter for generalforsamlingen, som 
efter gennemgang og småjusteringer godkendes med applaus. 
 

7. Fastlæggelse af 
kontingent 

Nuværende takst fastholdes 
 
Personligt medlemskab (1 stemme):    kr. 200,- 
Institutions/virksomheder (1 stemme/pr. Medlemskab, rabat for 3 
deltagere):  kr. 500,-. 
 

8. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 
og – suppleanter 

Siddende medlemmer: 
Marian Fyrkilde ,  Zibo Athene 
Søren Lützau , Guldhornet i Skanderborg 
Sofie Johansen, Autismecenter Vestsjælland 
 
Valgte medlemmer 2018:   
Hanne Holmer, Kalvehave 
Poul Sveistrup, Solbo I Silkeborg 
Charlotte Voetmann, Hjerne & Sundhed, Hjørring 
Elizabeth Schwartz, Snoezelhuset I Brøndby  
 
Suppleanter: 
Lene Reinhold, Zibo Athene 
Ingelis Arnsbjerg, Sans og Samling, Nødebo 
Adam Wied, Autismecenter Vestsjælland 
Birgit Nørgaard, Snoezelhuset i Helsingør 
  

9. Valg af revisorer og – 
suppleanter 

Revisor: 
Linna Juhl Hansen, Fyn 
 
Revisorsuppleant: 
Søren Ibsen, Aktiv Sport 
 

10. Eventuelt Forslag om mere præsentation af foreningens aktiviteter – tilgodese at 
de nye medlemmer ikke nødvendigvis kender historien. 
Pas på ikke at blive for ”indforstået”. 
 

11.  Formanden Marian Fyrkilde afslutter generalforsamlingen og takker for 
god ro og orden. 


