Referat af 8. ordinære generalforsamling i Netværket for Snoezelen i
Danmark d. 21. september 2012, Langbjerg, Brøndby Strand.
Efter indledende morgenkaffe og rundvisning af det nye Snoezelhus Langbjerg i Brøndby Strand, bød formand Marian
Fyrkilde velkommen til årsmødet 2012 med gennemgang af dagsordenen.
Ad 1. Valg af dirigent & referent –
Birgit Nørgaard, Helsingør valgt til dirigent. Hanne Holmer, Maribo valgt til referent.
Dirigenten kunne konstatere generalforsamlingen for lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. Foreslog valg af
stemmetællere, ifald der skulle blive behov herfor – Søren Ibsen, Nr. Knebel og Lisbeth Mortensen, Helsingør
Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år v. Marian Fyrkilde–Beretningen omhandlede aktiviteterne mellem de to generalforsamlingen, altså efteråret 2011-2012.
•
•
•
•
•
•
•
•

4 bestyrelsesmøder på skift imellem bestyrelsesmedlemmerne, det sidste et 12-12 møde i et sommerhus i
Odsherred med bl.a. planlægning af arrangementer for de næste 2-3 år, indholdsfortegnelse til bogudgivelse,
drøftelse af oplæg til næste temamøde udover de sædvanlige faste punkter på bestyrelsesdagsorden.
International konference i ISNA (international Snoezelen Association) i oktober måned med 19 deltagere fra
Danmark
2 DUMLE kurser planlagt i februar og maj – det første måtte aflyses på grund af for få tilmeldte, det andet blev
gennemført med 4 deltagere, som kom vældigt inspirerede tilbage til deres arbejdspladser
Medlemsmøde i maj i Guldhornet i Skanderborg med indlæg fra Peter Thybo (Snoezelen i eget Univers) samt
etablering af interessegrupper indenfor Snoezelnetværkets medlemmer
Deltagelse i arbejdet med opstart af Diplomuddannelse i samarbejde med ISNA og VIA i Skanderborg fra
efteråret 2013
Arbejde med ny hjemmeside
Arbejde med ny brochure
Arbejde med bogudgivelse i 2015: Snoezelen i Danmark

Beretningen blev godkendt med applaus og roser for de mange tiltag.
Ad 3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget v. Jamilla
Glar-Hammersund.
Regnskabet dækker kalenderåret 2011, altså 1. januar 2011 – 31. december 2011. Stigende medlemstal i løbet af året,
specielt tilgang omkring de to årlige arrangementer.
Regnskabsåret afsluttes med et overskud på kr. 17.700.
Regnskab godkendes med applaus.
Budgettet for 2012 præsenteres
Ad 4. Bestyrelsens planer for nærmeste fremtid v. Marian Fyrkilde.
•

Ny brochure skal færdiggøres, og den nye hjemmeside skal op at køre snarest muligt.
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•
•
•
•
•
•
•

Bogudgivelse i 2015 i.f.m. 10 års jubilæum for Netværket for Snoezelen i Danmark. I den forbindelse vil
medlemmerne blive kontaktet for at bidrage med bl.a gode Snoezelhistorier; hvordan ”Snoezler” vi i Danmark
anno 2013-2014? ; præsentation af de forskellige steder i DK.
Styrkelse af interessegrupperne, etableret på medlemsmåde i maj 2012. Stort ønske om vidensdeling, hvilket
der lægges rammer for.
Forårsarrangement 2013 med Peter Thybo 2: Musik og musikkens betydning.
Efterårsarrangement 2013 i forbindelse med generalforsamling og årsmøde i Snoezelhuset i Gentofte – der er
forhandlinger i gang med oplægsholder- bliver meldt ud snarest. Datoen afhænger af oplægsholderens
kalender.
Nordisk konference i Oslo i september 2012 – 3 danske oplæg! – Næste nordiske konference bliver i Danmark i
2014, så bestyrelsen er allerede begyndt at gå i tænkeboks og trække i arbejdstøjet hertil.
International konference 2012 (ISNA) i Maria Bildhausen i Tyskland – ISNA konference 2013 bliver i Argentina!
Færdiggørelse af programmet for den kommende Diplomuddannelse, hvor Snoezelnetværket konkret bidrager
i undervisningen. Første modul startes d. 26. august 2013 i Skanderborg og hedder: SANSEMÆSSIGE
FORSTYRRELSER (med fokus på Snoezelen). Der arbejdes på, at det senere kan udbydes andre steder i landet
samt i de øvrige nordiske lande. Pris: kr. 11.000,- .
Læs mere: www.viss.dk

Ad 5. Indkomne forslag:
Ingen.
Varsling fra bestyrelsen, at der på næste generalforsamling 2013 vil blive stillet forslag om øgning af bestyrelsens antal
af ordinære medlemmer fra 5 til 7 på grund af de mange arbejdsopgaver.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstiller fastholdelse af nuværende kontingenttakster (personligt medlemskab kr. 150,-/pr. år –
institutionsmedlemskab kr. 350,-/pr. år).
Indstillingen vedtages af generalforsamlingen med forslag om, at kontingenttaksterne stiger ved næste
generalforsamling.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter:
Birgit Nørgaard, Jamilla Glar-Hammersund og Poul Sveistrup er på valg som ordinære medlemmer – alle genopstiller –
og genvælges.
Rikke Aggeboe, Hanne Holmer og Elisabeth Brummerstedt er på valg – Rikke Aggeboe og Hanne Holmer genopstiller, Ea
Gissh Seeger fra Fredericia opstiller – alle tre vælges (tak til Elisabeth for flere års arbejde i bestyrelsen).
Ad 8. Valg af revisor og – suppleant:
Sine Junger er på valg – genopstiller og vælges som revisor.
Søren Ibsen er på valg – genopstiller og vælges som revisorsuppleant.
Ad 9. Eventuelt:
•
•
•

Gitte Andersson fra Guldhornet viser under frokosten en ny film fra Guldbornet: Fra Sans til Samling. Vil på et
senere tidspunkt kunne købes via Landsbyen Sølunds hjemmeside.
Ide: Udarbejdelse af pjece om Sansehaver i Danmark – evt. fane på hjemmesiden
Stor tilfredshed med modellen, hvor man afholder arrangementer i de forskellige Snoezelhuse og kombinerer
det med et fagligt oplæg af høj kvalitet.

Dirigenten afslutter derefter generalforsamlingen med at takke medlemmerne for god ro og orden.
Årets faglige indhold: Ergoterapeut Michele Shapiro fra Beit Issie Shapiro Hospital i Tel Aviv, Israel:
Sensory Modulation and Snoezelen.
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