Esbjerg den 11. november 2008
Til:
Marian Fyrkilde
Birgit Nørgård
Anne Marie Nielsen
Pia Lindgren
Søren Ibsen
Poul Svejstrup
Jamilla Glarsund
Dorthe Møller
Lykke Nielsen

Referat af 4. ordinære generalforsamling i Netværket for Snoezelen
i danmark den 7. november 2008 i Snoezelhuset, Esbjerg.
Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent : Birgit
Referent : Majbritt
Ad.2. Formandens beretning for det forløbne år.
Der har i det forløbne år været 3 bestyrelsesmøder. På møderne er følgende emner
blevet behandlet og der er efterfølgende blevet arbejdet med disse:
- Økonomi,- Elektronisk fakturering, hævekort m.m.
- Erhvervelse af medlemmer
- Hjemmeside, breve og folder om netværket
- Logo for netværket
- Studietur til tyskland
Det er blevet besluttet at punktet ”debat om Snoezel” bliver et fast punkt til
bestyrelsesmøderne fremover, hvor der bl.a. skal diskuteres formål og hvad er/er ikke
Snoezel.
Det er aftalt i bestyrelsen at der årligt skal afholdes/udbydes to arrangementer med
fagligt indhold. En generalforsamling i oktober/november med efterfølgende emne
samt en dag i foråret. I foråret 2009 bliver det andet emne studieturen til Tyskland,
evt. i marts.
Der er forslag om at gøre emnet ”hvad er og hvad er ikke Snoezel” til et emne for en
temadag.
Ad. 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Der er p.t. 7 institutionsmedlemskaber samt 1 personligt medlemskab.
Regnskabet udsendes sammen med referatet.
Ad. 4. Fastsættelse af kontigent.
De nuværende satser bibeholdes.

350 kr. for institutions medlemskab og 150 kr. for personligt medlemskab.
Ad.5. Indkomne forslag.
Marian fortæller om arbejdet med at få hjemmesiden www.snoezelnet.dk op at stå.
Århus tekniske skole har fået den som opgave og er i fuld gang. Siden skal være
enkel, overskuelig samt smuk. Marian har det foreløbige udkast med som
kommenteres og der er forslag vedr. forbedringer bl.a. vedr. tilmelding via nettet og
at referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamling kommer på samt at de
firmaer, som betaler for det, skal have linkplads på forsiden. Der arbejdes videre med
hjemmesiden.
Jamilla og Marian har et udkast med som forslag til folder. Der er enighed om at det
er en pæn, lille folder. Marian undersøger prisen for at få den trykt.
Søren fortæller om indholdet i den forestående studietur til Nordtyskland med besøg
forskellige Snoezelhuse. Planen er også at der skal være et foredrag. Søren laver
aftaler vedr. husene og foredrag. Han regner med at kunne udmelde datoerne i år.
Jamilla og Marian arbejder videre med breve til de potentielle medlemmer, som er på
den gamle liste. Det afklares på et bestyrelsesmøde hvordan henvendelsen skal ske til
potentielle nye medlemmer.
På næste bestyrelsesmøde skal der tales om opgaver samt opgavefordeling.
Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Der er 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
I 2008 (lige år) er Birgit (medlem) og Jamilla (kasserer) på valg. De genvælges.
I 2009 (ulige år) er Marian (formand) og Majbritt (medlem) samt Dorthe (sekretær)
på valg.
Suppleanterne er på valg hvert år. De (Lone Boel og Elizabeth Brummerstedt)
genvælges.
Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Signe fortsætter som revisor og Søren vælges som revisor suppleant.
Ad.8. Eventuelt.
Næste generalforsamling aftales til den 25. september 2009. Stedet er ikke fastlagt
men Solbo nævnes som et forslag.
Næste bestyrelsesmøde aftales til den 16. januar kl. 11 i Helsingør Snoezelhus.

Referent
Majbritt Lind

