Referat fra 5. ordinære generalforsamling i

NETVÆRKET FOR SNOEZELEN I DANMARK
Fredag d. 11. sep.. 2009, kl. 11.00-12.30
i Snoezelhuset ved Solbo
16 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Birgit blev valgt.
2. Formandens beretning for det forløbende år.
•

Sidste generalforsamling i Esbjerg sidste år. Her fik vi et oplæg fra Tony Brooks i
Sensoramalab.

•

Studieturen i marts til Tyskland har fyldt en del i netværkets arbejde. Vi havde en
fantastisk tur til Tyskland, selvom vi havde et lidt stramt program. Vi er enige om at
en lignende tur næste gang skal have 2 overnatninger. Vi har fået mange gode
tilbagemeldinger fra turen. Søren Ibsen reddede oplægget ved at springe ind som en
fantastisk oversætter.

•

Vi har fået lavet en lille folder med information om netværket.

•

Vores hjemmeside er også kommet op at køre. Sekretæren skal i nærmeste fremtid
overtage opgaven som webmaster.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Det er blevet besluttet at regnskabet revideres ved årsskiftet. Der foreligger således ikke noget
revideret regnskab for 2008 ved denne generalforsamling, da regnskabet for det meste af 2008
blev fremlagt ved forrige generalforsamling. Ved generalforsamlingen i 2010 vil det reviderede
regnskabet for resten af 2008 og 2009 blive fremlagt.
Det reviderede regnskabet sendes ud efter revision, og med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Status på regnskabet og medlemmer på nuværende tidspunkt er:
Økonomi:
Udgifterne har i 2009 indtil nu været ca. 50.000, indtægterne ca. 58.000. Det samlede årsresultat
indtil videre er således 8.011,42 kr.
Overskuddet fra Tysklandsturen var på 1400,- kr. så det balancerede meget fint.

Opkrævning af kontingent sker i starten af året. Der har i år været problemer ift opkrævning via
EAN-nr. pga. nye regler. Problemet løses ved at få oprettet et CVR-nr.
Der var forslag om gebyr ved rykkere for manglende betaling. Forslaget blev ikke vedtaget.
Betaler en institution el. person ikke er man ikke længere medlem.
Sponsorater:
1 firma
2 forhandlere, der har reklamelinks til at ligge på hjemmesiden.
Medlemmer:
Vi har 20 medlemmer, heraf to personlige medlemskaber og 18 institutionsmedlemskaber. Vi
opfordrer medlemmerne til at opfordre andre til at være medlemmer af netværket.
Til arrangementer kan to deltagere fra en institution komme med til medlemspris
4. Bestyrelsens planer for den nærmeste fremtid
Bestyrelsen arbejder i den kommende tid på følgende opgaver og arrangementer:
1. Faglig temadag i foråret.
2. Ny studietur: til Berlin el. Sverige i efteråret 2010
3. Arbejde med hjemmeside
4. Lave nemme arbejdsgange ift. medlemshåndtering
5. Evt. organisere kursus i Danmark med Martina Dennerlein, uddybes under eventuelt.
Ad 1: Temadag i foråret:
Ift. Organiseringen af en faglig temadag i foråret blev der diskuteret forskellige ting:
Temadag el. -døgn? En temadag koster ca. 750,- pr. person. Et temadøgn løber op i 1800,- inkl.
overnatning og forplejning. Bestyrelsen overvejer hvad der er mest hensigtsmæssigt. Fordelen
ved et døgnarrangement er at det også giver den tid til diskussion og fordybelse som mange har
behov for.
Godt hvis temadagen foregår et centralt sted. Begrænsning ellers.
Forespørgelse om det er en god idé fra fredag til lørdag. Tilkendegivelser om at det gør det
svært med planlægning. Torsdag – fredag er bedre.
To dage konkurrent til konferencer ift økonomien på tilbuddene.
Indhold:
Bestyrelsen orienterede om deres forslag til talere: Peter Thybo, Anne Knudsen og Maurits
Eijgendaal.
Og tema: Inspiration og diskussion af hvad Snoezelen er og kan være. Hvad er formålet?

Andre forslag:
Nye vinkler på Snoezelen: Fx er der en bog om en skole i Holland, hvor man bruger Snoezelen i
arbejdet med indlæring.
Behov for dokumentation. Tale om, give viden om hvad der virker hvordan ift. elementerne i
Snoezelrummene. Prøve og diskutere!
Ad 5: Mulige kurser arrangeret i netværket:
Kommende kurser: definere om det handler om fx terapi eller begynderkursus.
Ang. Martinas Dennerleins oplæg og kommende kurser: Huske at sætte rammen for hvad det er
tilgangen er, at det ikke nødvendigvis er noget man kan bruge direkte, så nye interessenter ift.
Snoezelen føler at de ikke kan noget med deres Snoezelomgivelser.
5. Indkomne forslag
Søren Ibsen:
I forlængelse af Tysklandstur: for lidt tid. Folk ville gerne bruge mere tid! For mange
frustrerende at man kun fik en smagsprøve!
Han foreslår derfor at vi kunne arrangere et kursus for dem der gerne vil bruge Snoezelen
behandlende. Martina Dennerlein har et forslag til et kursus med hende i 4 dage. Kurset vil
indeholde mange case studies. Der vil max kunne være 20 deltagere på kurset. Kursus i 4 dage
vil kunne gøres for 1150,- pr. person v. 20 deltagere.
Hanne Holmer:
HH er med i den nordiske planlægningsgruppe for nordiske Snoezelkonferencer. Det nordiske
netværk: arrangerer nu kun konferencer.
Den nordiske konference i 2010 bliver i september i Helsinki, Finland.
HH orienterer og efterspørger inspiration og forslag ift. temaet.
Temaet i 2010 er: Humor og natur.
Natur: i forhold til sansehaver. Sansehaver er meget oppe i tiden. Landbohøjskolen har fx en
afdeling for terapihaver. Lise Elstrup har skrevet en bog om sansehaver. Der findes nordisk
netværk for terapihaver.
Humor: Humor helbreder! Peter Lund Madsen er søgt engageret. Forslag om hospitalsklovnene.
Hovedtaler er Paul Pagliano fra Australien. Hans besøg kan evt. kombineres med vores
generalforsamling, hvor han evt kunne være taler.
Skal være et sted med Sauna så man kan prøve det.
Tema i 2012 kunne være digitale medier og hvad elektronikken gør ved os.
Foreslag om at hente inspiration fra Elsass-centeret til konferencen i 2012. De har haft et kursus
der handler om forskning fra USA i det interaktive rum og 3D.
Eventuelt indslag om stenterapi: fx stenterapeut Jette Holm. Fx kan rosenkvarts efter sigende
opfange elektriske stråler.

6. Fastsættelse af kontingent
Forslag: uændret. Vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (formanden, sekretæren og ét øvrigt medlem) og
suppleanter
Marian Fyrkilde, Snoezelhuset i Gentofte og Dorthe Johnsen, VISS.dk og Landsbyen Sølund
genopstiller og er genvalgt.
Maibritt Lind, Snoezelhuset i Esbjerg genopstiller ikke. Gitte Andersson, Landsbyen Sølund
valgt som medlem.
Hanne Holmer, Snoezelhuset i Maribo er valgt som suppleant.
Suppleanterne, Elisabeth Brummerstedt, AB-Handichelp og Lone Boel, Snoezelhuset i
Gentofte, var ikke tilstede. De fortsætter som suppleanter hvis de ønsker.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Sine Junge, Landsbyen Sølund genvalgt som revisor.
Søren Ibsen, Aktiv Sport, genvalgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Orientering:
Snoezelhuset i Maribo har haft socialministeren på besøg. Netværket opfordres til at arbejde på
at få gjort Snoezelen synlig både på politisk niveau og generelt. Artikeler i blade som Liv og
sjæl, Psykologi m.fl. kunne være en mulighed.
Snoezelhuset i Helsingør har haft en temadag med en Synskonsulent og Hørekonsulent sammen:
Tydeliggjorde vigtighed af syn og hørelse ift. Motorik.
Maurits Eijgendaal: ISNA (International Snoezelen Association) har kørt en retssag om retten til
at bruge begrebet Snoezelen. Rompa har haft patent på ordet Snoezelen, selv om det er et begreb
der er anvendt om aktiviteten og de særlige rammer længe før patentet. Der kom dom i sidste
uge. I forhold til terapi, i undervisning og i arbejdet med Snoezelen kan alle nu bruge begrebet
Snoezelen. Men ikke i forhold til ting der er tilknyttet Snoezelen. For forhandlere er navnet
stadig registreret varemærke.
Søren Ibsen, Aktiv Sport og forhandler af Rompa: Rompa har været et godt varemærke indtil en
amerikansk forretningsmand tog patent på det. Er enig i at det er uhensigsmæssigt at nogen har
taget patent på begrebet! Fra et kommercielt synspunkt er det bedre jo mere begrebet Snoezelen
anvendes. Sælger efterhånden meget få Rompa-ting, da tingene fabrikeret i Tyskland er af en
bedre kvalitet!

