
 

 

Referat af den 16. ordinære generalforsamling d. 6.marts 2020 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent: Charlotte Engelhart Christensen 
Generalforsamlingen er lovlig. Indkaldelsen rettidigt udsendt. 
 

2. Valg af referent: Avalon Pommer. 
 

3. Formandens beretning fra det forløbne år, 2019: 
a. Snoezeluddannelsen er sat i værk efter mange års arbejde. Første hold startede 

primo feb. 2020 og bliver færdige 1. november i år 
b. 4 bestyrelsesmøder i år, maj, august, november (skypemøde - begrænser udgifter 

til transport), januar. I august er det et 12-12 møde. Hyggelig bestyrelse og meget 
flittig. 

c. Snoezeluge 35 afholdt for 3. gang i 2019 og det bliver holdt igen i år. 
d. Snoezel Fonden blev etableret i 2019. Det skyldes der med uddannelsen skal 

varetages drift, eks. indtægter for uddannelsen. En forening som Snoezel 
Netværket kan ikke varetage den slags økonomisk drift. 

e. 25. oktober havde vi et arrangement i Slagelse om lyd, lydpåvirkning, lydstimulering 
og behandling af lydfølsomhed. 

f. Dansk bog om Snoezelen: Der er etableret en boggruppe, så bogen bliver der 
arbejdet videre med. Meget af materialet der allerede er skrevet er blevet forældet 
og kræver en opdatering. Bogen skal give et billede af hvad, hvor og hvorledes 
snoezelen er etableret i Danmark. Kontakt Marian hvis man vil bidrage til bogen. 

g. Tak til alle udstillerne i dag. 
 

4. Kasserens fremlæggelse af regnskab for det forløbne år 2019: 
a. Vi har en lille stigning af indtægter 
b. Der er strammet op på hvad pengene bliver brugt til, idet vi havde et stort 

underskud i 2018. Der er lykkedes, ved begrænsning af vores fysiske mødeaktivitet - 
afholdelse af flere skypemøder- besparelser på udgifter til generalforsamling. Der 
er brugt en engangs-sum til etablering af Snoezel Fonden, pengene er blevet brugt 
på revisorer, advokater mm. 

c. Balancen mellem Passiver og Aktiver hænger sammen. Vores samlede kapital er på 
153.416,75 

d. Vi skal til at bruge af pengene da vi skal til at betale skat af pengene hvis vi kommer 
op på en kapital på 250.000. 

e. Regnskabet for 2019 er godkendt af bestyrelsen 
f. Budget for 2020 er godkendt uden bemærkninger. 

 
5. Bestyrelsens planer for det kommende år 2020: 

a. Vores største opgave i år er at definere Snoezel Netværkets opgaver, - Snoezel 
Fonden er en kursusvirksomhed under Snoezel Netværket.  



 

 

b. Snoezeluge 35 i Danmark: Avalon koordinerer de kommende aktiviteter med hjælp 
fra Birgit. Charlotte Voetmann er med på sidelinjen, med sine tidligere erfaringer. 

c. Snoezel Fonden har arrangeret en temadag af 6 lektioner 10. september med den 
amerikanske ergoterapeut Kelly Mahler, der fortæller om den interoceptive sans. 

d. Der afholdes International Snoezel Konference i Belgien slut september 2020. Der 
er planer om arrangement af en studietur i kombination med konferencen. Man 
kan byde ind med et oplæg på konferencen, hvis man får det godkendt får man 
betalt konference udgifterne. 

e. Februar 2021 starter næste hold af Snoezel-uddannelsen. 
f. 2021 skal vi i Danmark være arrangør af den nordiske Snoezel-konference. 

Arrangementet afholdes på skift i de nordiske lande 
g. OBS! Museet Trapholt i Kolding har indtil 1.juni en udstilling om sanserne ”Sense 

me”. Snoezel Netværket har i samarbejde med Aktiv Sport været involveret i 
denne. 

 
6. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 
 

7. Fastsættelse af kontingent: 
a. Ingen forslag om ændring af kontingent, så uændret kontingent i det kommende år. 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg: Elizabeth Schwartz genvalgt. Poul Svejstrup 

udtræder og Hanne Holmer udtræder. 
 

9. Valg af suppleanter: 
a. Adam Wied, Ingelis Arnsbjerg og Birgit Nørgaard valgt. Lene Reinholt ønsker ikke at 

genopstille. 
 

10. Valg af revisor og revisor suppleant 
a. Martin Egeberg genvalgt som revisor og Søren Ibsen genvalgt som revisorsuppleant. 

 
11. Eventuelt: 

a. Rabat-voucher udleveret i dag giver 200 kr i rabat til et af Snoezel Netværkets 
kommende arrangementer/events inden for de kommende 2 år. Denne gives som 
kompensation for at dagens oplægsholder,  Ilse Achterberg, grundet corona-virus-
risikoen ikke er her fysisk, men i stedet holder sit foredrag/oplæg digitalt/virtuelt 
live via netforbindelse. 

 
b. Kort om Snoezeluge 35. Hvis man ønsker at byde ind med et arrangement, skriv til 

info@snoezel.dk 


