
 
Generalforsamling i Hearts and Hands 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Hearts and Hands. Alle healere og 
fjernhealere er velkommne! 


Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 13. marts kl. 19.30 - 21.00 i


Teosofisk Forening

Skt Knuds Vej 27

1903 Frederiksberg


Dagsorden er følgende:


1. Årsberetning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, herunder beslutning om 

anvendelsen af et eventuelt overskud.

3. Indkomne forslag

4. Valg af formand

5. Valg af kasserer

6. Valg af øvrig bestyrelse

7. Budget og evt. fastlæggelse af kontingent.

8. Eventuelt.


Forslag til dagsordenen skal indgives skriftligt til foreningen senest 8 dage før 
generalforsamlingen. De kan sendes til bestyrelsen@heartsandhands.dk


P.S. Vil man være med til healing, så kom gerne kl. 17.30. 


Vel mødt på Frederiksberg!


Paul Bridgwater

Formand for Hearts and Hands




Referat af generalforsamling i Hearts and Hands, afholdt d. 13. marts kl. 19.30 – 20.30 i 
Teosofisk Forening, Frederiksberg 
 

Francelini Antunes blev valgt til dirigent. 
 

1. Årsberetning. Formand Paul Bridgwater fremlagde årsberetningen, der blev godkendt (se 
bilag 1) 

2. Kasserer Rose Sofia Hollenbo fremlagde regnskabet, der blev godkendt (se bilag 2) 
3. Ingen indkomne forslag 
4. Paul Bridgwater blev enstemmigt valgt til formand. 
5. Rose Sofia Hollenbo blev enstemmigt valgt til kasserer 
6. Peter Hegnhøj, Francelini Antunes og Sabrina Glisborg blev valgt til bestyrelsen 
7. Budget: Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at foreningens indtægter fortsat balancerer med 

udgifterne. Der kan dog komme flere udgifter i 2019 pga. opstart af nyt healingcenter i 
Roskilde og revidering af hjemmeside. Kontingent er fortsat 0,- kr. 

8. Eventuelt: Forsamlingen efterspurgte afholdelse af temadag til erfaringsudveksling. Det går 
bestyrelsen videre med. Marianne spurgte til optagelse som ”nær”healer i Hearts and 
Hands. Forsamlingen forklarede optagelsesproceduren 1) at man skal have en vis erfaring 
med healing med klienter 2) at man først kommer som gæst og bliver healet i H&H 3) at 
man derefter healer ”på prøve” og at man 4) har en afklarende samtale med 
kontaktperson. 

 
 



Bilag 1



Bilag 2


