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Fredag den 15. marts 2019.  
Sted: Øster Elkjær Plejecenter i Fredericia. 
 
Velkomst v/formand Elizabeth Schwartz. 
 
Elizabeth bød velkommen. Gennemgang af dagens program og praktiske oplysninger.  
Ea, leder af plejecentret Øster Elkjær, bød velkommen og fortalte om plejecentret. Det første 
sted i DK, der indrettede snoezelrum til demente, i 2012. Snoezelrummet har også givet gode 
oplevelser for terminale borgere. I alt er der rundt på kommunens plejecentre kommet 5 
snoezelrum til siden. Der har været en vidensgruppe, som har ”sidemandsoplært” kollegaer i 
snoezelbrug. 
 
1. Valg af dirigent 
Marian Fyrkilde, JAC Vestegnen. 
Generalforsamlingen indkaldt lovligt den 8/2 2019, og erklære hermed forsamlingen 
beslutningsdygtige.  
 
2. Valg af referent og stemmetællere. 
Martin Egeberg og Rikke Aggeboe er valgt som referent.  
Stemmetællere Lene Reinholdt og Birgit Nørgaard. 
 
3. Formandens beretning for det forløbne år. 
 
Generalforsamlingen 2018 fandt sted 13.04, i Odense. Det faglige oplæg/foredrag på dagen 
var Charlotte Voetmann, der berigede de ‘sultne’ deltagere med det højaktuelle emne 
‘Hudsult’. 

 
Bestyrelsen har afholdt 4 fysiske møder: 

• 17. juni 2018: 12-12-møde Ordrup(Odsherred) 
• 14. aug. 2018 i Solbo, Silkeborg 
• 19. nov. 2018: JAC Vestegnen, Snoezelhuset på Vestegnen 
• 14. jan. 2019 på AutismeCenter Vestsjælland, Slagelse 

 
Dertil afholdt ét Skype-møde. Denne mødeform er ny for bestyrelsen, og mødet var ikke 
fuldt funktionsdygtigt. Det er en mødeform bestyrelsen vil arbejde videre på at optimere, da 
den er tids- og pengemæssigt besparende.  
 
Den nationale Snoezeluge, uge 35; den sidste hele uge i august, 2018. Denne uge er nu 
blevet afholdt de sidste to år. Ugen er blevet godt modtaget rundt omkring i DK i 
snoezelhuse, steder med snoezelrum. Der har været forskellige åben hus-arrangementer og 
lignende. 
 
 
Netværkets Interessegrupper siden sidst: 

• Interessegruppen for demens: årsmøde 7. nov.2018 
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• Interessegruppen for voksne udviklingshæmmede ØST blev stiftende den 6. nov. 2018 
og der blev oprettet en FB-gruppe. Gruppen hedder ”Snoezelnetværket – Voksne 
Udviklingshæmmede”   

• Interessegruppen for Børn: møde i nov. Dette blev imidlertid aflyst. 
• Interessegruppen for autisme er endnu ikke stiftet, men er lige på trapperne. 
• Interessegruppen for psykiatri er endnu ikke etableret. 

 
Snoezelen Uddannelsen: etableringen af denne har været årets absolut tungeste og 
vigtigste emne. Der var desværre ikke nok tilmeldte til opstart i 2019. 

 
Bog-udgivelsen har ligget stille. Søren Lützau er gået ud af gruppen og Rikke Aggeboe er 
trådt ind i stedet. Send gerne videoer, historier mm. til Marian mail: marfy@brondby.dk 
 
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Charlotte Voetmann fremlagde regnskabet.  
Aktiver: 161.024,-. 
Passiver:  150.853,-. (Heraf 45.000,- fra Antoniusfonden til bogprojekt) 
Årets resultat: 40.829,-. 
Udgifterne i 2018 til tryksager indeholder materialer til snoezeluddannelsen. Disse udgifter 
er i 2019 afholdt af Snoezel Netværket, indtil der er forventeligt i løbet af efteråret 2019 er 
indtægter i Snoezel Fonden, der er oprettet mhp. Snoezeluddannelsen. 
Charlotte redegjorde for regnskabet jf. revisorens kritik. 
  
Ingen spørgsmål til regnskabet. 
Regnskabet godkendt. 
 
5. Bestyrelsens planer for det kommende år/ fremtid. 
 
Suppleret af andre medlemmer af bestyrelsen fremlagde Elizabeth planerne: 
§ Snoezel Uddannelsen er det store flagskib, med start i januar 2020. 
§ Henvendelse fra Trapholt ved Kolding, der vil indrette et boldbassin i forbindelse med 

en udstilling. 
§ ISNA/MSE Konference afholdes i Prag 17.-18. oktober 2019. I den forbindelse har vi 

planer om at arrangere en ekstra dag før konferencen, hvor vi håber på at kunne besøge 
2-3 snoezelen steder i Prag og nærmeste omegn. Den foreløbige plan er med afgang fra 
KBH d. 15. okt., besøge i Prag og omegn d. 16. okt., på relevante steder, der anvender 
snoezelen/ arbejder med sansestimulering, mere info - Hold øje med hjemmesiden.  

§ National Snoezeluge, uge 35 i Danmark. Sidste uge i august. Send dit, jeres tiltag, 
markering med jeres snoezel-aktivitet til bestyrelsesmedlem Charlotte Voetmann mail: 
charlotte@hjerneogsundhed.dk  Charlotte vil som de tidligere år samle alle 
arrangementer og ligge det på Snoezelnet.dk 

§ Nordisk Snoezelkonference afholdes d. 26.-27. marts i Oslo. 
§ Der arbejdes selvfølgelig videre på færdiggørelsen af den første danske bog om 

snoezelen i Danmark. 
§ I 2020 bliver netværket 15 år. 
§ Interessegrupper: Hold jer orienteret om disse dels på hjemmesiden, dels på Facebook. 
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- Demensgruppen holder møde den 13. november 19. 
- Børnegruppe har tanker i støbeskeen. 

 
6. Indkomne forslag 
Ingen forslag indkommet. 
 
7. Fastsættelse af årligt kontingent 
Bestyrelsen indstiller til at fastholde nuværende kontingent. 
 

• Personligt medlemskab: 200 kr. 
• Institutions/virksomheds medlemskab: 500 kr. 

 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 4 suppleanter. 
 
Valg af medlemmer: 

• Marian Fyrkilde. Modtager genvalg. Genvalgt. 
• Søren Lützau genopstiller ikke.  

Avalon Pommer opstiller og er valgt. 
• Sofie Johansen genopstiller ikke. 

Jamilla Glar-Hammarsund opstiller og er valgt. 
 

Ingen andre kandidater melder sig. Således er ovennævnte bestyrelsesmedlemmer valgt.  
 
Valg af suppleanter:  

• Ingelis Arnsbjerg. Modtager genvalg. Genvalgt. 
• Adam André Wied. Modtager genvalg. Genvalgt. 
• Lene Reinholdt. Modtager genvalg. Genvalgt. 
• Birgit Nørgaard. Modtager genvalg. Genvalgt. 

 
Ingen andre kandidater melder sig. Således er ovennævnte suppleanter valgt.  
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Revisor, Linna Juhl Hansen genopstiller ikke. 
      Martin Egeberg opstiller og er valgt.  
• Revisor-suppleant Søren Ibsen: Modtager genvalg. Genvalgt. 

 
Ingen andre kandidater melder sig. Således er ovennævnte revisor og revisorsuppleant valgt.  
 
 
10. Eventuelt 
  
Intet specielt – generalforsamlingen afsluttet. 
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Referat: Rikke Aggeboe og Martin Egeberg. 


