Referat af generalforsamling i Hearts and Hands, lørdag d. 17/3-18 kl. 13.00 på Huset
Innanna, Nordre Frihavnsgade 17D, 2100 København Ø.
Henrik Due Jensen blev valgt som dirigent.
1. Årsberetning: Paul Bridgwater fremlagde årsberetningen:
Året har været præget af en organisatorisk afklaring og en konsolidering af vores
aktiviteter. Afklaringen har ført til at healingcenteret i Haderslev er lukket, og
healingcenteret i Århus healer nu hver anden uge. Der er stor opbakning om
fjernhealingen, med omkring 90 healere og omkring 100, der hver uge er skrevet op
til at modtage fjernhealing. En stor tak til den afgående formand, Rikke Hedeman,
for hendes engagement og arbejde for foreningen. Ligeledes til bestyrelsesmedlem
Belise Fugl. Tak til Næstved kommune, og alle der har givet donationer i 2017. Tak
til kontaktpersonerne på centrene: Peter, Lone, Bjarne, Henning og Mette Pia. Tak
til Sabrina og Kristine for at styre fjernhealingen så fint – og en stor tak til at alle
frivillige i Hearts and Hands, der bruger timer på at hjælpe andre. Også en stor tak
til regnskabsfører Cecilie (Cille) Søndergaard, for hendes omhu og stringens.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, herunder beslutning om
anvendelsen af et eventuelt overskud. Regnskabet blev godkendt uden
bemærkninger.
3. Indkomne forslag: Ingen.
4. Valg af formand: Paul Bridgwater blev enstemmigt valgt
5. Valg af kasserer: Rose Sofia Hollenbo blev enstemmigt valgt
6. Valg af øvrig bestyrelse: Sabrina Glisborg (kontaktperson for fjernhealerne), Peter
Hegnhøj (Kbh) og Francelini Antunes (Kbh) blev enstemmigt valgt.
7. Budget og evt. fastlæggelse af kontingent. Budget: Kapitalen ultimo 2018 skal
mindst være på 50.000. Budgettet forudsætter samme udgiftsniveau som 2017,
formanden opfordrer dog centrene til i højere grad at bruge Mobile Pay til
donationer. Kontingentet er uændret på 0,- kr. om året.
8. Eventuelt. Vi diskuterede muligheder for at støtte centrene i deres arbejde,
herunder muligheden for at Kbh støtter Næstved med healere, hvis de beslutter sig
for at deltage på messe.
Referent: Paul Bridgwater

Hearts & Hands
Årsregnskab 2017
Indtægter
Donationer
Tilskud Næstved Kommune

5.550,00
2.550,00

Rente banken

67,25

Indtægter i alt

8.167,25

Udgifter
Lokale leje
Næstved
Fællesmøder
København

1.350,00
2.400,00
6.000,00

9.750,00

Forplejning fællesmøder
indspiration fællesmøder

1.561,80
3.988,00

Rejseudgifter

1.680,00

Annoncer Næstved

1.232,50

Administration. Porto, Webhotel mm.

794,09

Bank gebyr

362,00

Udgifter i alt
Underskud 2017

AL-bank
Konto : 53810398046 Hearts & Hands
Primo 17
Ultimo 17

Godkendelse af årsregnskabet 2017:

19.368,39
-11.201,14

71.489,53
60.288,39
11.201,14

