
Referat af generalforsamling i Hearts and Hands onsdag d. 15. marts, 2023 kl. 19.15 - 
21.00 i Teosofisk Forening, Sankt Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg C

1. Årsberetning for 2022

Det har været godt at vende tilbage til fysisk healing efter COVID-19, og efter en lidt 
tøvende begyndelse er der kommet flere og flere til healing i centrene. 


I september 2022 har vi afholdt et arrangement for alle Hearts and Hands fjern- og 
nærhealere i med Marianne Andersen, der holdt oplæg hvordan vi kan styrke energierne i 
vores krop gennem en daglig energi rutine inspireret af Donna Eden. Den 25/3 fra 10 - 16 
er der i øvrigt et arrangement med Frank Lorentzen på Huset Innanna, Østerbro for alle 
fjern- og nærhealere. 


Mange glade for fjernhealing, vi får flere positive tilbagemeldinger om at folk føler at 
fjernhealingen hjælper dem. Der er 80-90 fjernhealere der bruger tid og kræfter på 
fjernhealing og listen over dem der gerne vil heales er lang. I år foretog vi en 
spørgeskemaundersøgelse for at høre om fjernhealerne havde brug for andre 
healingformater eller netværk, men svaret var nej, de fleste var tilfredse med måden vi gør 
det på i dag. 


En stor tak til alle fjern- og nærhealere for at stille deres tid og evner til rådighed til at 
hjælpe andre, vederlagsfrit og anonymt. Tak for til Teosofisk Forening og Skive bibliotek for 
at stille lokaler til rådighed. Tak til regnskabsfører Cille!


Lad os fortsætte vores inspirerede arbejde i at tilbyde gratis healing for dem, der har brug 
for det og på den måde hjælpe hinanden til at fremme det gode i verden. 


Formandens beretning blev taget til efterretning


2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, herunder beslutning om 
anvendelsen af et eventuelt overskud (se § 5).

Årsregnskabet (vedlagt) blev godkendt uden bemærkninger.

3. Valg af formand

Paul Bridgwater blev valgt som formand.

4. Valg af kasserer

Anjali Singh blev valgt som kasserer.  



5. Valg af øvrig bestyrelse - følgende personer blev valgt:

Tommy Møller Larsen
Gitte Nordby Henriksen
Lisa Hausgaard
Claus Kongsgart
Francelini Antunes
Susanne Gürtler

6. Budget og evt. fastlæggelse af kontingent.

Der budgetteres med, at der mindst er 40.000 DKK indestående på bankkontoen ultimo 
2023, og at bestyrelsen bruger et evt. overskud i overenstemmelse med foreningens formål 
om at kunne tilbyde gratis healing til dem, der måtte have behov herfor. 

7. Evt. 

Det blev foreslået at bestyrelsen arrangerer noget særligt for fjernhealerne - virtuelt oplæg 
eller en fysisk begivenhed, som en erkendelse af deres store betydning for foreningen. 

Referent: Paul Bridgwater 




