
Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 15/12 kl. 18 

Deltagere: Jennifer, Viggo, Lee og for del af mødet Lisbeth via Messenger.
Afbud: Pia

Dagsorden.
1. Nyt fra formanden
Ad. 1. Der er ikke fastlagt datoen for et forårs retreat. Tema for retreatet er dog fastlagt. Temaet 
bliver Lotus Sutraen.

2. Nyt fra kasseren
Ad. 2. Der er nu oprettet NemId, digital postkasse og adgang til vores konto i banken. Sejt arbejde, 
men det lykkedes til sidst. Jennifer har nu et overblik over posteringer på kontoen og har allerede 
anvist betalinger.
Adgangen til vores konto giver Jennifer mulighed for, at udarbejde en årsrapport til brug på forårets 
generalforsamling. Når årsrapporten er klar, indkalder Jennifer revisoren (Oskar) til et møde. Den 
revideret årsrapport skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

3. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen 
Ad. 3. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgang af april. Bestyrelsen 
blev enig om, at afholde generalforsamlingen d. 19. april 2020.

4. Opfølgning på bhodidag retreat i Odense
Ad. 4. Blandt deltagerne var der konsensus om, at det var et vellykket og godt udført arrangement. 
Lokalerne ved Killevippen (Rudolf Steiner Børnehave) var velegnet til dagen. Evt. kunne der 
planlægges afholdelse af faste pauser i programmet. Det er mange timer at sidde i meditation. Der 
var desuden god mulighed for at gå en stille tur i den omgivende natur.
Vi var enige om, at forsøge at gøre Bhodidag retreat til en fast tradition.

5. Drøftelse af forårs training/retreat i Slagslund
Ad. 5. Som nævnt under pkt. 1. bliver temaet Lotus Sutraen.
Flere datoer blev bragt i spil, men pga. Pias uafklarede rejse planer, blev det til en foreløbige 
fastlæggelse til weekenden d. 16 og 17 maj 2020.

6. Næste bestyrelsesmøde
Ad. 6.  Mødet afholdes hos Viggo d. 1. Marts 2020 kl. 18, hvor vi skal forberede 
generalforsamlingen.

Referent: Lee


