REFERAT FRA 6. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Fredag d. 10. sep. 2010, kl. 10.30-12.00
Odense Universitets Hospital
1. Valg af dirigent og referent.
Birgit Nørregaard var dirigent og Elisabeth Brummerstedt referent. Det blev
konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og var
beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning for det forløbende år.
- Vi har det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder.
- D. 21.-23. april 2009 arrangerede vi en studie til Berlin. Turen var
planlagt med fly, men ”askeskyen” kom indover. Med stor indsats, blev
turen gennemført med turistbus. Der var i alt 15 af sted. Vi så ca. 10
meget forskellige og spændende snoezelen steder, og var på Humbolt
universitet og høre Krista Martens berette om hendes mange årige
arbejde med snoezelen.
Desuden blev ”Guldhornet” på Sølund ved Skanderborg (verdens største
Snoezelhus), indviet under den store internationale Snoezel konference nov.
2009. Der var knap 500 deltager fra hele verden. Forstander på Sølund,
Maurits Eijgendaal, har overtaget formands posten for ISNA, efter Krista
Mertens.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Der er et lille overskud. Regnskabet blev godkendt.
4. Bestyrelsens planer for den nærmeste fremtid
Der er planer om at lave en tur til Sverige til foråret, hvor der startes med
morgenmad i Gentofte og der er mulighed for at se Snoezelhuset der. Herefter
køres der til Safiren i Malmø og der rundes af med et sanseligt arrangement om
aftenen. Fra Jydernes side var der forslag om at starte i Sverige f.eks.
Stockholm og så arbejde sig mod DK – med en overnatning.

Der arbejdes videre med ideerne, og alle er velkomne til efterfølgende at
komme med flere input.
Derudover arbejdes der med Caféaftener. Altså kortere arrangementer/foredrag
som f.eks. kan være på turné rundt i landet.
Ligeledes blev der talt om at der mangler litteratur på dansk.
En anden ide var at dem der har foredrag/workshops at tilbyde, kan få det sat
på foreningens hjemmeside, så medlemmer m.fl. kan kontakte de pågældende
og få sat gang i nogle arrangementer.
5. Indkomne forslag - der var ikke kommet nogen.
6. Fastsættelse af kontingent – det blev vedtaget at være uændret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (kasserer, sekretæren og ét øvrigt medlem) og
suppleanter
Jamilla Glar-Hammersund og Birgit Nørregaard blev genvalgt, Poul Sveistrup
blev valgt som medlemmer. Elisabeth Brummerstedt genvalgt og Elisabeth
Schwartz valgt som suppleanter.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Sine Junger blev genvalgt som revisor og Søren Ibsen som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

