Referat fra ordinær generalforsamling i Teosofisk Forening d. 8.april 2022
Vi lyttede de første 20 minutter til Susan Haugens fantastiske klangskåle
1. Valg af dirigent: Katja blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne.
2. Valg af referent og stemmetællere: Päivi blev valgt som referent og Hanne Thorhauge og
Jette Hottenroth som stemmetællere.
3. Konstatering af stemmetal og fuldmagter: Der var 22 stemmeberettigede og ingen
fuldmagter.
4. Beretning fra formanden: Andreas formandsberetning blev enstemmigt godkendt.
( vedhæftes som bilag)
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 og budget for 2022 til godkendelse:
Kasserer Carsten Kronbach Andersen fremlagde Teosofisk Forenings reviderede regnskab
for 2021, som udviste et underskud på 61.270 kr. Egenkapital: 106.693 kr.
Regnskabet for 2021 og budgettet for 2022 blev enstemmigt godkendt.
Carsten fremlagde endvidere regnskabet for Teosofisk Boghandel og Forlag med et
underskud på 20.140 kr. Egenkapital: 66.897 kr.
Regnskabet for boghandelen for 2021 og budgettet for 2022 blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægt.
Nuværende ordlyd: Pgf. 6, stk.2, punkt 7- valg af 5 medlemmer og 2 suppleanter til
bestyrelsen.
Foreslås ændret til: Pgf. 6, stk. 2, punkt 7- valg af mindst 5 medlemmer og 1 suppleant til
bestyrelsen.
Bestyrelsen trak forslaget tilbage.
7. Valg af formand (for 1 år-da Kirsten er gået af): Patrick Smidt Johansen blev enstemmigt
valgt til formand for 1 år.
Patricks visioner: Flere medarbejdere, flere studiegrupper, online platforme med
undervisning og skoler, partnerskaber med andre foreninger (ingen sammenlægninger).
8. Valg af kasserer (for 2 år): Morten Løvemand blev enstemmigt valgt for 2 år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jan Hermansen (valgt for 2 år), Benthe Ploug (valgt for 1
år), Micho Frost (valgt for 1 år), Lis Frederiksen suppleant sekretær, Helena Møller
suppleant.
Bestyrelsen består herefter af følgende:
Patrick Smidt Johansen, formand
Jan Hermansen, næstformand
Morten Løvemand, kasserer
Benthe Ploug, bestyrelsesmedlem
Micho Frost, bestyrelsesmedlem
Lis Frederiksen, suppleant og sekretær
Helena Møller, suppleant

Bestyrelsens beretning for 2021
TAK SUSAN
- For ikke at skræmme de smukke engle Susan har tiltrukket væk med vores klappen, skal vi så ikke
give Susan et Stort TAKKE vink med begge hænder, for hendes vidunderlige koncert.

Kære Medlemmer af Teosofisk Forening København.
Dejligt at se JER her til vores generalforsamling. Tak for jeres store støtte og interesse for
foreningen.
1 - Før jeg går videre med bestyrelsens beretning, vil jeg udtrykke bestyrelsens store
taknemmelighed for Kirsten Bisgaards store indsats som formand for foreningen. Ikke mindst med
at holde sammen på huset og styre os igennem 2 meget svære år med Corona, og dermed utallige
aflysninger og gentagne flytninger af foredrag og kurser. Det klarede hun også fabelagtigt, men fik
desværre en blodprop i venstre øje, her for knap 2 mdr. siden, og måtte stoppe helt her i
foreningen, for at passe på sig selv.
En kæmpe tak til hende for hendes store indsats og gode væsen, som vi savner.
2 – 2021 var desværre ramt -som nævnt - af Corona, hvilket har påvirket arbejde og økonomi i stor
grad.
Året startede med at vi fik indført et nyt system for bookning af billetter, et webshop betalings
system og et regnskabs system knyttet til vores hjemmeside. Systemerne blev lagt ind før jul, og
havde generalprøve fra 1 januar, som ikke var helt uden problemer, ikke mindst fordi betaling
med kreditkort blev lagt om samme dato, og hver transaktion skulle konfirmeres med et NemID
og en ny nøgleapp.
Vi havde heldigvis Marianne Brigsted som trådte til og fik reddet trådene ud så systemet hurtigt
kom op at køre, og passede tilmeldingssystemet gennem hele året.
Vi begyndte at tilbyde onlinemøder og online kurser - og det hjalp os godt igennem de første
halvår, trods utallige aflysninger og gentagne flytninger af foredrag og kurser. Det er utroligt så
hurtigt vi lærte at bruge og acceptere onlinemøder og kurser - når vi kigger tilbage i dag.
Boghandelen virker stadig som fysisk her i huset, men hovedparten af Boghandelen blev
outsourcet som det hedder så smukt – og omlagt til online bog-shop i december, nok lidt for
tidligt, men fungerer godt nu.
Vi har fået doneret en række dejlige bøger fra Verdenstjener fonden og også fra Visdomsbøgerne,
Sct Ansgars Boghandel / forlag, som sammen med alle Inge Olsens bøger nu også kan købes
online.
Den sidste alvorlige omlægning på vores hjemmeside, var en ny template til vores forside, som
ikke længere blev opdateret, og dermed heller ikke sikret, og gav problemer med øvrige dele af
vores system, når de blev opgraderet.
Arbejdet blev påbegyndt i efteråret, men blev først rigtig implementeret i februar i år med en ny
template. Det har givet os en del problemer, og vi kan bestemt ikke sige det virker perfekt, blandt
andet opdaterer det ikke selv begivenheder automatisk fra kalendere, men det er installeret, og

overflytning til ny server er i gang.
I forbindelse med det nye ansigt på hjemmesiden blev vores logo forenklet, og rentegnet.
3- I bestyrelsen har vi brugt mange kræfter på at styrke et tæt samarbejde med Ålborg, med
henblik på en sammenlægning af de to foreninger, og nået et godt stykke igennem hvad der skulle
til.
Vi lagde det til side i oktober for at koncentrere os om at få vores egen forening gennem
problemerne med Corona og manglende indtjening, da meget få vovede sig ind til vore
arrangementer.
Det er så op til den nye Bestyrelse hvordan de vil gå videre med dette samarbejde, om det bliver
en sammenlægning, eller blot et tæt samarbejde.
Vores hjemmeside er tilpasset, så vi kan tage dem ind sammen med vore egne arrangementer, og
vi har mulighed for at udvide samarbejdet på hjemmesiden med en række små esoteriske
foreninger på sigt, så vi får en større bruger grundlag.
Vi kan allerede se vores online kurser- og foredrag tiltrækker ca. 20% flere fra Jylland og Norge,
samt flere fra Sjælland som vi ellers ikke ville nå.
Og jeg vil slutte med en stor Tak til alle Jer medlemmer som trofast har holdt fast i os, trods
Corona og meget mindre service fra os på grund af dette, og tak til vore gode medarbejdere som
trækker et stort et stort læs med at få vore arrangementer gennemført.
og TAK fordi i lyttede.

