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Referat af virtuelt afholdt generalforsamling i Snoezel Netværket den 16. april 2021. 
 
 

 
Punkt på  
dagsordenen 

 
Essens af 
diskussionen 

 
Beslutning /  
Næste skridt 

1 .Valg af dirigent Henrik Holmer spurgt og modtog valget. Konstaterer at dagsordenen er 
udsendt 08.03. – den er ifølge 
vedtægterne lovligt varslet og 
udsendt til medlemmerne. 

2. Valg af referent Elizabeth foreslået og er referent.  

3. Fremlæggelse 
af formandens 
beretning for det 
forløbne år. 

Sidste generalforsamling og årsmøde og temadag fysisk på Vejle Bibliotek. 
Temadagen bestod i virtuelt oplæg med den meget inspirerende og erfarne Ilse 
Achterberg fra Holland. 
Året 2020 var også for Netværket et meget specielt år grundet covid-19. Ingen 
nævneværdige arrangementer blev der afholdt for medlemmerne. 
De fleste, 4 bestyrelsesmøder, blev således også afholdt virtuelt.  
Et fysisk møde blev det heldigvis til, nemlig det i august, det såkaldte 12-12-møde. 
Snoezelugen uge 35 blev gennemført, men den bar også præg af begrænsninger 
grundet corona. 
Bogen, den meget længe ventede og endnu ikke udgivne om Snozelen i Danmark: 
bestyrelsen har senest besluttet at bevilge penge til en redaktør, Avalon Pommer. En 
konkret samarbejdsaftale med redaktøren skal udarbejdes, så bogen nu kan 
realiseres og blive udgivet inden for en konkret fastlagt tidsramme. 
Nordisk konference 2022 skal vi, Snoezel Netværket i DK, være værter for og 
afholde. Der er fastlagt et tidspunkt: 27.-29. april 2022 på Hotel Marienlyst i 
Helsingør.  

Formandens beretning blev 
godkendt af 
generalforsamlingen. 
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Punkt på  
dagsordenen 

 
Essens af 
diskussionen 

 
Beslutning /  
Næste skridt 

Vi har for første gang bevilget økonomisk støtte til studerende på uddannelsen. Det 
har vi budgetteret med fremadrettet. Den bevilgede støtte er givet med en 
betingelse: at binde sig til at formidle eller engagere sig i forhold til at udbrede viden 
om Snoezelen. 
Der ses med meget stor glæde frem til, at det første hold Snoezel-konsulenter, 
uddannelsen tilrettelagt og afholdt af Snoezel Fonden, dimitterer nu i begyndelsen 
af juni 2021! 
Et fælles fysisk møde for bestyrelserne i henholdsvis Snoezel Netværket og Snoezel 
Fonden har vi i Netværket inviteret til. Det har grundet corona-restriktionerne 
været aftalt og aflyst et par gange, men det er nu fastlagt til begyndelsen af efteråret 
2021. Mødet har til formål at de to beslægtede foreninger mødes, kommer til at 
kende hinanden bedre og eventuelt får fastlagt et fremtidigt samspil. 
Internationalt: Den internationale snoezelen-konference, ISNA-konferencen, blev 
aflyst. Den er udskudt og finder sted i 2022. 
Kommentarer: vi har også beskæftiget os med en patent-sikring af Netværkets navn 
og logo. Denne er blevet forberedt og vi er klar til at tiltræde denne patent-sikring.  

4. Fremlæggelse 
af regnskab til 
godkendelse 

Kassererens beretning: Det af revisor og bestyrelse godkendte regnskab for 2020 
blev fremlagt af kassereren. 
Endvidere blev der orienteret om budget for 2021. 

Regnskabet godkendt af 
generalforsamlingen 

5. Indkomne 
forslag 

Ingen indkomne forslag  

6. Fastlæggelse af 
årligt kontingent 

Dette foreslås uændret. Uændret årligt kontingent: 
200,- for personligt 
medlemskab 
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500,- for 
institutionsmedlemskab. 

7. Valg af 
repræsentanter 
og suppleanter til 
bestyrelsen 

3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er Marian Fyrkilde, Avalon Pommer og Jamilla 
Glar-Hammarsund. Ingen af de tre genopstiller. 
 
3 nye er blevet spurgt – Renata Cosic, Rikke Aggeboe og Iben Falgren - og disse tre 
stiller op. 
 
 
3 suppleanter – Ingelis Arnsbjerg, Adam Wied og Birgit Nørgaard -  stiller op igen. 

 
 
 
Renata Cosic, Rikke Aggeboe 
og Iben Falgren vælges til 
bestyrelsen. 
 
Ingelis Arnsbjerg, Adam Wied 
og Birgit Nørgaard vælges som 
suppleanter. 

8. Valg af revisor 
og revisor-
suppleant 

Revisor Martin Egeberg, revisor og Søren Ibsen, revisorsuppleant, genopstiller 
begge. 

Martin Egeberg vælges som 
revisor og Søren Ibsen vælges 
som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt Marian takker for de mange år fra Netværket blev stiftet i 2005 og til nu. En meget 
begivenhedsfyldt og berigende periode, både fagligt og menneskeligt. Hun glæder 
sig til nu at give stafetten videre. 

En meget stor og meget særlig 
tak til det store arbejde og 
engagement, Marian har 
beriget og lagt i Netværket!   

   

Referent: Elizabeth Schwartz. 


