
Referat af generalforsamlingen i Hearts and Hands d. 26/8-2020 
Teosofisk Forening, Sankt Knuds Vej 27, 1903 Frederiksberg 
 
  

1. Årsberetning 
 
Siden sidste generalforsamling er der flere centre, der har lukket, mens fjernhealingen går 
godt, med 100 fjernhealere fra flere forskellige lande 
 
Med hensyn til nærhealing er der sket følgende: 

• centret i Næstved er lukket 
• centret i Skive vil gerne fortsætte udenfor Hearts and Hands regi 
• centret i Århus er i øjeblikket inaktiv 

 
Der er måske to væsentlige grunde til lukning af centre. Typisk for et par af centrene er at 
få klienter og få healere har ført til en form for stilstand. Der kommer til at mangle en 
dynamik, hvis de samme healere og klienter mødes hver uge, og healerne til sidst føler det 
som en pligt. Den anden grund er at COVID-19 gjorde at centre måtte holde lukket i en 
længere periode, og så har det at starte op igen været besværliggjort af krav om maske og 
afstand. Vi må i bestyrelsen finde ud af, hvordan vi kan understøtte små lokale centre på 
en god måde.  
 
Fjernhealingen nyder godt af, at Lars Muhl nævner Hearts and Hands i sine video og 
foredrag. Vi får henvendelser fra Australien, Canada og Tyskland med nye fjernhealere. Og 
listen får flere og flere, der skriver sig på, så der er ca. 100, der løbende bliver healet.  
 
Tak til Cille for kyndig bogføring. Tak til lederne af centrene for deres engagement! Og 
tusind tak til alle healerne, både nær- og fjern for deres helende hjerter og hænder.  
 

Paul Bridgwater 
 

Årsberetningen blev godkendt efter spørgsmål til de forskellige centre.  
 

 
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, herunder beslutning om anvendelsen af et 

eventuelt overskud (se § 5). Se næste side for regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 

3. Valg af formand: Paul Bridgwater blev valgt. 
 

4. Valg af kasserer: Rose Sofia Hollenbo blev valgt. 
 

5. Valg af øvrig bestyrelse: Francelini Antunes og Juri Christensen blev valgt.  
 



6. Budget og evt. fastlæggelse af kontingent. En fremskrivning af regnskabsposterne for 2019 
gør, at budgettet for 2020 giver en kassebeholdning på ca. 50.000 kr. Der kan påregnes 
nogle udgifter for værnemidler i forbindelse med COVID-19. VI forsøger at få en Pay-Pal 
løsning på hjemmesiden. Kontingent er fortsat på 0,- kr. 
 

7. Eventuelt. Der blev diskuteret muligheden for at blive folkeoplysende forening, og 
muligheden for at etablere flere centre i Danmark og evt. i udlandet.  

 
Referent: Paul Bridgwater 
 
 




