
Referat	  af	  	  11.	  ordinære	  Generalforsamling,	  
Hindsgavl	  Slot	  d.	  29.	  September	  2015	  

	  
	  

1. Valg	  af	  dirigenter:	  
Birgit	  Nørgaard	  og	  Poul	  Sveistrup	  
	  

2. 	  Valg	  af	  referent:	  	  
Hanne	  Holmer	  
	  

3. Godkendelse	  af	  indkaldelse:	  	  
Generalforsamlingen	  er	  lovligt	  varslet	  og	  indkaldt.	  	  Der	  er	  26	  
stemmeberettigede	  medlemmer	  tilstede	  ved	  mødet,	  så	  generalforsamlingen	  
er	  beslutningsdygtig	  (min.	  25%	  af	  det	  samlede	  medlemstal	  på	  dagen).	  
	  

4. Formandens	  beretning:	  
a. Fire	  bestyrelsesmøder	  i	  2014,	  herunder	  et	  12-‐12	  møde	  	  
b. Årets	  arbejde	  har	  overvejende	  gået	  med	  planlægning	  af	  	  

jubilæumskonferencen	  i	  2015.	  
c. Bogprojektet	  i	  anledning	  af	  10	  års	  jubilæet	  
d. Deltagelse	  i	  SIKON	  konference	  med	  stand	  og	  oplæg	  
e. D.d.	  	  100	  medlemmer.	  
f. Arbejdet	  på	  at	  styrke	  interessegrupperne	  –	  demensgruppen	  og	  

børnegruppen	  er	  kommet	  godt	  i	  gang.	  
g. Indhentet	  erfaringer	  og	  retningslinjer	  omkring,	  hvorledes	  hygiejne	  

håndteres	  rundt	  omkring	  i	  Snoezelhuse	  og	  rum	  –	  vil	  blive	  delt	  på	  
Snoezelnet.dk.	  
	  

5. Kasseren	  fremlægger	  regnskab	  til	  godkendelse.	  	  
Årets	  resultat:	  	  kr.	  34.	  441,85.	  
Regnskabet	  godkendt	  med	  applaus.	  
	  

6. Bestyrelsens	  planer	  for	  den	  nærmeste	  fremtid	  
a. Bogprojektet	  skal	  færdiggøres	  inden	  1.	  Januar	  2016.	  Vi	  har	  fået	  et	  

tilskud	  på	  45.000,-‐	  fra	  Antonius	  fonden	  til	  udgivelse	  af	  bogen.	  	  
Opfordring	  til	  de	  sidste	  at	  få	  sendt	  manuskript	  ind.	  

b. Forbedring	  af	  hjemmesiden	  er	  højtprioriteret,	  så	  der	  kommer	  mere	  
indhold	  på	  siden.	  Medlemmerne	  opfordres	  til	  at	  indsende	  ønsker	  og	  
materialer	  til	  at	  kvalificere	  siden.	  Sendes	  til	  Lisbeth	  Mortensen:	  lm-‐
snoezel@hotmail.com	  

c. Interessegrupperne	  skal	  understøttes	  yderligere	  i	  at	  komme	  i	  gang.	  
d. Forårsarrangementer	  bliver	  d.	  9.	  Maj	  2015	  med	  Susan	  Hart	  som	  

oplægsholder.	  Det	  bliver	  et	  heldagsarrangement	  –	  tid	  og	  sted	  kommer	  
senere.	  

	  
	  

	  



7. Indkomne	  forslag:	  	  	  	  
Bestyrelsen	  har	  fremsendt	  ændringsforslag	  til	  ændring	  af	  vedtægternes	  §	  1,2	  
&	  3:	  
• §	  1:	  §	  1.	  Foreningens	  navn	  er	  Snoezelnetværket	  i	  Danmark.	  

	  
• §	  2….i	  Danmark	  og	  internationalt.	  	  
• §	  3a:	  samme	  tekst	  
• §	  3b:	  Snoezel	  svarer	  til	  den	  engelske	  betegnelse:	  Multisensory	  

Environments	  (MSE).	  
	  
Vedtægtsændringerne	  vedtages	  enstemmigt.	  
	  

8. Fastsættelse	  af	  kontingent:	  	  	  
Uændret	  kontingent	  
	  

9. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer:	  	  
Marian	  Fyrkilde	  (Gentofte)	  ,	  Caroline	  Beck	  Børgesen	  	  (Brøndby	  Strand)	  og	  
Lene	  Reinhold	  (Helsingør).	  
Suppleanter:	  	  Elizabeth	  Schwartz	  (Vestegnen,	  Brøndby	  Strand)	  og	  Ingelis	  
Arnsbjerg	  (Nøddebo).	  
	  

10. Valg	  af	  revisor:	  Liennea	  Juhl	  Hansen	  (Nyborg)	  	  
Revisorsuppleant:	  Søren	  Ibsen.	  Nr.	  Knebel	  
	  

11. Eventuelt	  
Ingen	  punkter	  
	  

	  
Generalforsamlingen	  afsluttes	  i	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
	  
	  
	  


