
Referat af 3. ordinære Generalforsamling. 
Netværk for Snoezelen i Danmark.  
Fredag den 22. Februar 2008.03.04 

  
Valg af dirigent og referent.  
Referent: Lone Boel 
Dirigent: Birgit Nørgaard 

  
Formandens beretning for 2007 

•        Formanden er ikke til stede. 
Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  
Kasseren er ikke til stede.  
Beslutninger: Medlemskab: 350 kr. for institutioner 
                                                      100 kr. private personer 
I 2008 kræves kontigent op for både 2007 og 2008. og det sker på samme 
giroindbetalingskort.  
Indskudt initiativ 

Vi havde efterfølgende en præsentationsrunde af de fremmødte. 
Det var noget der gav positiv energi til de medlemmer der har været med fra 
opstarten af netværket, og det skyldes bl.a. at der var 2 nye personer i forsamlingen 
der havde lyst til at indgå i arbejdet.  
  
Indkomne forslag: 

Ingen 

  
  
  
  
  
  
  



  
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Følgende blev valgt: 

•        Marian Fyrkilde 

•        Birgit Nørregaard 

•        Jamilla Glar Hammersund 

•        Maibritt Lind 

•        Dorte Møller Johnsen 

•        Elisabeth Brummerstedt (1.suppleant) 

•        Lone L Boel (2. suppleant) 
  
Bestyrelsen konstituere sig den 6. Marts på det første møde der afholdes hos 
Elisabeth AB-handic help i Hørsholm.  
  
Valg af  revisorer og supplant: 
Revisor: Sine Junge 

Suppleant. Lone Boel. 
  
Eventuelt: 

Drøftelser: 
•        God ide med rabat til medlemmer på arrangementer I Netværket. 

•        Det bør prioriteres højt at få flere medlemmer 

•        Netværk / forening? Hvad er vi og hvor er forskellen. Skal vi etablere flere 
netværk og hvad er det særlige en bestyrelse skal tage sig af hvis vi kommer til 
at ”netværke” en del? 

  
  
  
  
  
  



•        Vi skal fortsat drøfte hvad det er vi skal arrangere i fremtiden. 

•        Nyhedsbrevet skal vi ha` til at fungere 

•        Hvad med det Nordiske ”Snoezelbladet” eksisterer det ikke mere? 

•        Hvem fra bestyrelsen skal fortsætte arbejdet med Nordisk snoezel og Nordisk 
netværk. 

•        Skal vi arbejde med forskning og dokumentation 

•        Skal vi ha` udarbejdet noget materiale om Netværket til den kommende 
konference i Skanderborg?   

•        En god ide hvis vi alle deltager i Snoezelkonferencen i Skanderborg den 21 – 
22 Maj 2008 

•        Vi talte om at det var en god ide at afhold et bestyrelsesmøde efter 
konferencen i Skanderborg, hvis det er en beslutning som bestyrelsen ønsker at 
tage vil de indkalde til mødet.  

  
Vi havde efterfølgende en god og lærerig eftermiddag omhandlende Tomatis 
metodens fortræffeligheder.  
  
Snoezelhuset i Gentofte Kommune den  4-3-2008 
  Lone Boel 

  
Kære Bestyrelse.  

I skrivende stund kommer Marian og jeg til at drøfte at vi jo talte om på bestyrelsesdagen at det 
var ønskeligt at Hanne Holmer forsætter sit arbejde i netværket. Da vi ikke tog højde for det ved 
valg af bestyrelsen, beder vi bestyrelsen om at drøfte dette på først kommende møde den 6 
Marts.  

Jeg (Lone Boel) er villig til at give Hanne min post som suppleant.  

Med venlig hilsen  

Lone og Marian.  

 


