
Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 07/06 2020 kl. 18:30 

Deltagere: Pia (via Messenger), Viggo, Lee, Lisbeth 
Afbud:  Jennifer

Dagsorden.
1. Drøftelse af forslag til etablering af et Dharma refugie.

Ad. 1. Baggrund for forslaget er, at der længe har været interesse/behov for et sted, ud over 
Slagslunde, hvor der kan afholdes retreat, eller hvor medlemmerne kan trække sig tilbage for en 
periode, for at fordybe sig i den spirituelle praksis. Desuden har foreningen oparbejdet en formue, 
hvoraf en del vil kunne anvendes til formålet. 
Lisbet og Michael Strand har drøftet muligheden for at etablere et refugie ejet af foreningen Dansk 
Dharma Center. Tanken bag er, at der etableres et permanent lokale hvor enkeltpersoner, eller evt. 
en Sangha, vil kunne book tid på refugiet til kortere ophold til fordybelse i buddhistisk praksis. 
Refugiet vil kunne tilbyde ophold, hvor deltagerne selv er ansvarlige for forplejning og indeholdet 
under opholdet. Et refugie vil komme alle foreningens medlemmer til gode, og måske også være et 
brohoved for  etablering af en Sangha i det østjyske område.
Michael er ejer af en ejendom i Hundslund, hvor der er plads og mulighed for etablering af et 
refugie.

Bestyrelsen er enige om, at Lisbeth og Michael arbejder videre med praktikken i ideen. Der skal 
tages kontakt til en boligadvokat, for at undersøge de juridiske forhold omkring et evt. 
foreningsejerskab af dele af en ejendom, og evt. andre mulig konstruktioner.
Et forslag om evt. anvendelse af en betragtelig andel af foreningens formue, skal godkendes af en 
generalforsamling.

Foruden de lovmæssige forhold, som skal belyses forinden medlemmerne kan tage beslutningen, 
skal der også udarbejdes et ”regelsæt” for anvendelsen og ophold på refugiet. Lisbeth og Michael 
klaregør ”regelsættet” til præsentation på generalforsamlingen. Desuden skal der udarbejdes  
etablerings- og driftsbudgetter (ejendomsskatter, forsikring, lys, varme, vedligeholdelse mv.) for 
refugiet. 

2. Nyt fra kasseren

Ad. 2. Lee har midlertidig overtaget opgaven som kasser. 
Lisbeth og Lee har afholdt et kort møde med Rasmus (Kosei) vedrørende overdragelse af websitet 
www.danskdharmacenter.dk. Lee er nu registreret som administrator af sitet. Hosting aftalen er 
ligeledes overdraget til Lee. 

3. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen

Ad. 3. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgang af april. Dette måtte vi 
udskyde pga. corona restriktionerne. Nu hvor det igen bliver muligt at samles, skal der afholdes 
generalforsamling. 
Bestyrelsens forslag til dato for afholdelsen af generalforsamlingen er d. 15. august 2020. 
GF afholdes på Solbjergvej i Odense hos Eva og Viggo. 
Lee udsender indkaldelse til medlemmerne, som har registreret sig på medlemslisten via 
www.danskdharmacenter.dk i hht. vedtægterne.
En forudsætning for afholdelsen på det tidspunkt er, at Lisbeth og Michael har et forslag vedrørende
etablering af et DDC Refugie klar til fremlæggelse. 

http://www.danskdharmacenter.dk/
http://www.danskdharmacenter.dk/


4.  Nyt fra formanden

Ad. 4. Pia oplyste at Morten Ryberg har besluttet at gå i gang med Dharmacenterets 
uddannelsesprogram. 

Pga. familie omstændigheder, samt corona nedlukning, har det ikke været muligt at afholde et 
forårsretreat. Pia forslog at der evt. afholdes en kombineret trænings/åben temple weekend i 
september. Pia vender tilbage med en dato, når hun har klarhed om hendes rejse muligheder. 

5. Næste bestyrelsesmøde

Ad. 5.  Der blev ikke aftalt et næste møde inden generalforsamling. Hvis det bliver nødvendigt at 
drøfte forslag til etablering af refugiet indkalder Lisbeth til møde. Her i den kommende ferietid kan 
mødet evt. afholdes via Messenger. 

Referent: Lee


