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Velkomst Formand Marian Fyrkilde byder velkommen – gennemgår dagens program 
 

Referent & stemmetællere Hanne Holmer, Snoezelhuset i Maribo – referent 
Rie Lund, Lolland Kommune  og Birgit Nørgaard, Snoezelhuset i Helsingør – 
stemmetællere 
 

1. Valg af dirigent Poul Sveistrup, Solbo Resenbro 
Erklærer generalforsamlingen for  rettidigt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig 
 

2. Formandens 
beretning 

Beretningen er godkendt 
 

3. Kasserens 
fremlæggelse af 
det reviderede 
regnskab 

Regnskabsåret 2012: Godkendt 
 

4. Bestyrelsens 
planer for de 
kommende år: 

Planlægningen for de kommende år går to år frem i tiden, da der er 10 år 
jubilæum i efteråret 2015: 
2014: 

• Studietur til Holland d. 31. marts – 2. april til Ede de Hartenberg (Ad 
Verheul) samt andre Snoezelsteder i på vejen derned samt Ilse 
Achterberg (www.snoezelenworldwide.com) 

• Generalforsamling i efteråret-holdes i f.b.m. Nordisk Konference 
• Nordisk Konference i Danmark d. 8.-9. september 2014 – Borupgaard 

i Snekkersten 
2015: 

• 13. april forårsarrangement som medlemsmøde, hvor dagen vil gå 
med at få drøftet: hvad er Snoezelen, og hvad er det ikke?   
Forskellige oplæg fra divers interessegrupper/målgrupper vil danne 
grundlag for diskussion omkring fælles ”fodslag” i Danmark omkring 
udviklingen af Snoezelen. 

• 28.-29. september 2015: 10 års jubilæum på Hindsgaul v. Middelfart 
med et forhåbentlig rigtig spændende program, som vi snarest håber 
at kunne fortælle mere om 

 
Bogudgivelse: 
Planlagt lave en bogudgivelse, som giver et billede af Snoezelen i Danmark 
2014-15. Der vil inden for nærmeste fremtid blive fremsendt anmodning til 
alle medlemmer (personlige som institutioner) om at indsende beskrivelser  
til  bogudgivelsen, som også kommer til indeholde beskrivelser om den 
bagvedliggendehistorien etc. 
 
Spørgsmål fra generalforsamlingen:   

• Diplomuddannelsen?  
Blev ikke gennemført i 2013 på grund af manglende tilmeldinger. 
Vides ikke, om det bliver opslået igen.Fra generalforsamlingen 
fremsættes der tilkendegivelse for, at arbejdet med uddannelse 
videreføres, men at der er ønske om, at uddannelse også kunne 
udbydes på Sjælland.  

http://www.snoezelenworldwide.com/
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• Andet synspunkt er, at det kan være vanskeligt for kommunale 

medlemmer at komme afsted på fuldtidsstudie fremfor deltidsstudie, 
så der opfordres til, at dette bringes videre i den fremtidige 
planlægning. 

 
• Der udtrykkes ønske om, at bestyrelsen arbejder videre med 

udvikling af uddannelse på forskellige niveauer. Forslag om, at der 
laves et forum på hjemmesiden til at finde ud af behovet og ønskerne 
til uddannelse. 

 
5. Indkomne forslag • Ingen forslag fra medlemmerne 

 
• Forslag fra bestyrelsen til ændring i vedtægterne (jf. fremsendte 

forslag): 
a) §8 Udvidelse af medlemmer i bestyrelsen  fra 5 til 7 - vedtaget 
b) § 12 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december – 

vedtaget 
 

6. Fastlæggelse af 
kontingent 

Kontingentsændringe (jf. fremsendte forslag): 
Personligt medlemskab:    kr. 200,- 
Institutions/virksomheder (rabat for 3 deltagere):  kr. 500,- 
 
Begge indstillinger vedtaget. 
 

7. Valg af 
bestyrelsesmedlem
mer og – 
suppleanter 

3 ordinære medlemmer, ekstraordinært yderligere 1 person for 1 år pga 
Jamilla Glar-Hammersund’s udtræden inden udløb af valgperiode: 
   
Ordinære bestyrelsesmedlemmer:  
Marian Fyrkilde (Gentofte) Hanne Holmer (Maribo), Gitte Andersson 
(Skanderbog) & Annette Juhl (SOSU Nord) -  (2 årig periode)   
Lisbeth Mortensen (1 år som kasserer) 
 
Suppleanter: 
 Rikke Aggeboe, Brøndby  & Jamilla Glar-Hammarsund , Sverige 
 

8. Valg af revisorer og 
– suppleanter 

Revisor: 
Linna Juhl Hansen, Fyn 
 
Revisorsuppleant: 
Søren Ibsen, Aktiv Sport 
 

9. Eventuelt Ingen punkter. 
Dirigenten takker for god ro og orden     
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Næste bestyrelsesmøde:  d. 25. november 2013 evt. på Hindsgavl i Fredericia 

• diskussion om vi overhovedet skal satse på Jill Bolte Taylor 
• Anderledes konference koncept? 

 


