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1. Valg af referent 

Carrie Lautrup blev valgt som referent. 

2. Valg af dirigent 

Hans Lautrup blev valgt som dirigent. 

LOVLIG VARSLING 

Generalforsamlingens afholdelse er lovligt varslet, selvom sted og tidspunkt blev ændret inden 
afholdelse pga. for få tilmeldinger. 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

 

 



 

4. Lederens beretning 

OVERSKRIFTERNE FOR 2017 

Hvilke ord kan vi opsummere 2017? Forskellige ting har været kendetegnet - input fra ledelserne i 
de to teams samlet har givet det, jeg præsenterer her.  

Et af de gode ord kom fra Salme 90: “Velsign vore hænders værk. Må Gud velsigne vore hænder, 
der lægges på mennesker, der er syge eller har brug for bøn for andre ting. Jeg værdsætter en 
tjeneste i HR i samhørighed og åbenhed for Helligånden.” 

De er gode ord. Bestyrelsen har forsøgt ikke at drive foreningen baseret på verdslige 
ledelses-mønstre, målstyring, osv., men vi forsøger at følge Helligånden. Det har været et år, hvor 
vi har haft fokus på ikke at sætte gang i en hel masse som vi selv synes, men at være i tæt 
forbindelse med vores Herre - Ham, det hele drejer sig om. Og det er til tider en øvelse i 
tålmodighed for os, fordi vi synes ting burde gå hurtigere. Men det må være, fordi Han er mere 
interesserede i, at holde os tæt på Ham end at vi nå til vejs ende. 

HEALING ROOMS BØN 

Healing Rooms handler i bund og grund om, at bede for mennesker til helbredelse af ånd, sjæle 
og legeme. Vi estimerer, at Healing Rooms teams har bedt for omkring 450 mennesker, hvoraf 
280 blev bedt for på Sjælland. Dette er inkl. bøn i Healing Rooms “forbønsklinikker”, ved stævnet 
på Lindenborg, bøn i hjemmet, og et tiltag hvor Healing Rooms gik på gaden i Taastrup med kaffe 
ved juletid. Mange af de mennesker, vi beder for, kender ikke Gud og har ikke en kristen tro - men 
de har ønsket kristen forbøn. 

HEALING ROOMS TEAMS 

I 2017 har vores teams været under pres på mange måder, men vi ved, at Gud er trofast. Der er en 
mangfoldighed af mennesker, og vi er afhængige af den kærlighed, Gud giver, at tjene sammen. Vi 
er taknemmelig for, at Gud giver af sin kærlighed, og at han lærer os at arbejde sammen på trods 
af forskelle. Der er et stort sammenhold. Som en af vores team har sagt - “Healing Rooms er min 
familie.” 

En ting, som vores team er optaget af er, at der er en gruppe, som kan mærke, at de er ved at 
være ældre. Generelt er der en følelse af, at mange har båret meget - både i Healing Rooms og 
generelt i deres menigheder, og at de nu er trætte. De kan ikke være med i det hele. Det må vi alle 
tage hensyn til, og planlægge efter, når vi senere skal se på vores fokusområder for 2018. 

I år har vi kunne hilse goddag til et nyt Healing Rooms tilbud i Jægerspris, i funktion under teamet i 
Taastrup. Inga fik mod på at starte i sit eget nabolag efter at Valby-tilbuddet var nødt til at lukke 
ned på grund af ændringer i adgangen til lokaler. Inga er i gang med at bygge et nyt team - med 
udgangspunkt i både i Jægerspris og Frederiksværk. 



 

Derfor gør det særlig ondt, når vi skal sige på gensyn til vores brødre og søstre i Healing Rooms. I 
år har vi skullet sige det til Henning fra Taastrup-teamet. Henning døde juleaften 2017, efter et 
længere sygdomsforløb. Henning har været med i Healing Rooms i mange år, og vi savner ham. Vi 
er meget taknemmelige for at have haft Henning med i teamet, og at opleve hans måde at tale 
sygdommen på, i stor tro. Henning stoppede aldrig med at bede for andre, selv kort tid inden 
hans død bad han for alle, der besøgte ham. Ære være hans minde. 

NYE TILTAG 

I både Taastrup og Jægerspris tilbyder vores HR teams nye former for tilbud. Disse tilbud tager 
udgangspunkt i visionen om at forene, udruste og styrke Kristi legeme i vores byer. 
Inspirationskurser bliver afholdt, med forskellige emner, især i forhold til stresshåndtering og 
kristen meditation - undervisere er både fra teamet og udenfor teamet. Kurserne er godt besøgt - 
af både kristne og ikke-kristne. 

NATIONALE INDSATSER 

Bestyrelsen har afholdt 4 grundkurser i siden siden generalforsamlingen i 2017: i Jægerspris, 
Christiansfeld, Thisted, og på Christiania. Derudover har der været besøg og sparring med andre 
byer ang. Healing Rooms - men det er ikke blevet til kurser. 

Teamet på Lindenborg var igen på pletten i 2017. Vi inviterer alle medarbejdere i Healing Rooms 
til at deltage, men det er jo mest teamet fra Sjælland, som bærer det igennem. Tak for det! 

Det sidste er så, at vi afholdte vores første nationale retræte i 2017. Det var en god weekend, hvor 
vi fik besøg af Gert og Greta fra Father Heart. Lisa fra Esbjerg lavede mad til os, og vi fik en rigtig 
god tid sammen, hvor vi byggede vores venskaber og kom ned i tempo med Guds kærlighed i 
centrum. 

 
5. Planer for det kommende år 

FOKUSOMRÅDER 2018 

Efter bøn over de ting, vi har talt om i bestyrelsen og de input jeg fik fra de forskellige ledere af 
vores teams, vil jeg fortsætte med de fokusområder, som HR havde i 2017. Det drejer sig om: 

● Bygge team 
● Samarbejde med lokale menigheder 
● Advisory Boards 

Byg team: 

Til næste generalforsamling, vil vi gerne kunne mærke, at vi har brugt tid og energi i forhold til at 
bygge team. Næste år ved denne tid, skal gerne være en følelse i teamet, at man er rykket tættere 
på hinanden. Endvidere, vil det være godt at sætte fokus på at tilføje nye kræfter, og at de  yngre 



 

kræfter få mulighed for at udvikle sig og tage fat. Ideen er, at dem, som har båret arbejdet i 
længere tid, føler at de er aflastet og at energien passer til forventningerne til dem. Samtidigt 
med, at de se frugten af deres indsats. 

Lokale menigheder: 

En måde, at nå til en følelse af forstærkning er, at de lokale menigheder bakker om om Healing 
Rooms arbejdet. Fokusset er også vigtigt, da vores målsætning er, at vi skal forene, udruste, og 
styrke Kristi legeme i vores byer. Vi vil efterlyse ideer til, hvordan vi kan arbejde med de lokale 
menigheder. Vi vil prøve at tage nogle skridt og prøve nogle ideer af. Kan vi finde på nogle ideer i 
vores lokale teams? Kan vi tjene Kristi legeme i vores byer bedre? Bestyrelsen i HR DK vil gerne 
være med til at komme i dialog med og at betjene de lokale menigheder - uanset om det giver 
udslag i, at vi får flere i teamet or flere til forbøn. 

Advisory Boards: 

Vi har i vores Healing Rooms erfaret, hvordan vores forskelligheder kan give udfordringer i vores 
teams. Derfor er det afgørende, at vi har en gruppe mennesker, vi som ledere kan henvende os til 
for støtte og vejledning. De lokale ledelser og HRDK-bestyrelsen vil tage specifikke skridt, så vi kan 
nå i mål med, at der er advisory boards, som står til rådighed for de forskellige leder-teams.  

PLANER FOR 2018 

Selvom vi ikke har aftalt datoer, har bestyrelsen talt om følgende indsatser i 2018: 

● Lindenborg 
● Retræte for teams, på tværs af landet 
● Fællesskabsdag, på tværs af landet 
● Besøg af HR-bestyrelsen i alle lederteams/HR teams - med udgangspunkt i relevante 

ønsker hos de forskellige teams. Udgangspunktet er relationer og bøn sammen, ikke 
nødvendigvis undervisning. Men det kan også være undervisning. 

● Tilbud inspirationskurser på tværs af landet 
● Apostolsk Kirkes ledernetværk - Carrie og Hans er inviteret til at deltage som ledere af 

HRDK. 

Når disse ting er sagt, vil vi rigtig gerne række ud til nye byer. Udbredelse af Healing rooms skal 
dog komme med udgangspunkt i vores relationer - det skal skabes af lyst og Helligåndens ledelse, 
ikke af, at vi presser på. 
 
6. Kassererens beretning og fremlæggelse af årsregnskabet 2017 

Hans Lautrup fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

Generalforsamlingen fastsatte kontingentet til 200 kr. pr. Healing Rooms medlemsorganisation 
pr. måned, dvs. 2400 kr. om året pr. medlem. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 



 

8. Valg til bestyrelse 

Dagsordenens pkt. 8 omhandler valg til bestyrelse. Nedenstående tekst er et uddrag fra 
vedtægterne: 

Bestyrelsen består af tre til fem personer, herunder den af IAHR udpegede leder, som fungerer 
som bestyrelsesformand. To bestyrelsesmedlemmer er udpeget af lederen. 
Generalforsamlingen har ret til at vælge to øvrige bestyrelsesmedlemmer. En valgperiode er to 
år. En person er på valg hvert år. 

Der er p.t. et medlem bestyrelsen, som er valgt af generalforsamlingen (Allan Lund Tolberg) - og 
han var på valg i 2018. Hans Lautrup og Dorte Karpf er udpeget af lederen. Derudover er Debbie 
Svarre suppleant, valgt ind i 2017. 

Allan Lund Tolberg blev genvalgt.  

Dorte  Karpf og  Hans  Lautrup er  udpeget  af  formanden  og fortsætter  i  bestyrelsen. Debbie 
Svarre blev valgt som suppleant i 2017, og kan fortsætte som suppleant et år mere, da 
valgperioden er 2 år. 

9. Valg af revisor 

Henning Ahlmann har trukket sig som revisor. Generalforsamlingen har valgt Harry Zaveri, som 
overvejer, hvorvidt han vil modtage opgaven. 
 
10. Meddelelse om medlemmer til advisory board (advisors) 

Advisory Board er p.t. Kim V. Madsen fra Esbjerg og Claus Mester fra Aarhus. De er det samme 
som sidste år. Mike og Beverley Robinson har valgt at trække sig og fokusere på andre 
tjenesteområder - dog er de stadigvæk gode venner. 

11. Forslag fra fremmødte 

BEHANDLING AF FORSLAG ANG. PARTNERMEDLEMSSKABER 

Ved generalforsamlingen i 2017, blev det drøftet, om HRDK kunne gøre noget så folk kan give en 
gave til foreningen. Forslaget var dengang at lave partners i Healing Rooms. Bestyrelsen lovede at 
arbejde videre med forslaget. 

Med hjemmel i Healing Rooms DKs vedtægters kapitel 4, stk. 2, foreslog Bestyrelsen, at der 
indføres muligheden for individer at tegne et partnermedlemskab: 

Enkeltpersoner og virksomheder bliver ikke optaget som medlemmer, men kan tilknyttes 
foreningen som partner. Endvidere kan øvrige foreninger, tjenester, menigheder, eller 
landsorganisationer tilknyttes som partnere. Partnere har ikke stemmeret. 

Forslaget blev godkendt. 

Et partnermedlemskab tegnes på årlig basis, og følger kalenderåret. Medlemskabet er en 
mulighed for at støtte både den lokale og den nationale forening. Et årligt partnerskab koster 300 
kr.; ⅔ af beløbet går til lokalforeningen valgt af medlemmet, ⅓ går til den nationale forening. 



 

Medlemskab er frivilligt, og det er muligt at betale et større beløb for medlemskabet, hvis dette 
ønskes. 

12. Evt. 

Ingen emner blev drøftet under evt. 
 

 

 


