
Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 1/3 2020 kl. 18 

Deltagere: Jennifer, Viggo, Lee, Lisbeth via Messenger.
Afbud: Pia

Dagsorden.
Forberedelsen af Generalforsamlingen, som afholdes d. 19. april 2020 kl. 18 hos Viggo.

1. Ifl. Vedtægterne skal datoen for GF offentliggøres med mindst 3 ugers varsel ved digitale opslag. 
Lee udarbejder tekst til hjemmesiden og sender kopi til Jennifer til opslag på FB seneste d. 29. 
marts 2020.

2. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer af foreningen. Jennifer oplyste, at der var mange
som betaler kontingent, men som endnu ikke har indmeldt sig i foreningen via 
indmeldelsesblanketten.
En opfordring fra bestyrelsen til alle som betaler kontingent – indmeld jer på 
http://www.danskdharmacenter.dk/home/contact-os/. Ved at indsende indmeldelsesblanket modtager
vi jeres e-mail adresse, og kan derefter kommunikere mere sikker end via FB.
Bilagerne til generalforsamlingen sendes via e-mail, kun til medlemmerne som er registreret via 
indmeldelsesblanketten.

3. Gennemgang af dagsorden til GF.
- Forslag til dirigent og referent blev drøftet.
- Pia udarbejder en beretning for 2019. Hvis Pia er forhindret i at deltage i GF, vil Lee forelægge 
beretningen på Pias vegne.
- Jennifer har udarbejdet et årsregnskab for 2019. Regnskab forelægges revisoren til godkendelse 
inden d. 29. marts.
- Bestyrelsen drøftede forslag til budget 2020. Jennifer indarbejder forslagene i budgettet. 
- Bestyrelsen vil forslå en nedsættelse af kontingent. Vores økonomi er særdeles sund, og vi har ikke
til formål at akkumulere en større formue. Derfor forsloges en nedsættelse til 600 kr. årligt, for 
almindelige medlemmer og 300 kr. årligt for pensionister, studerende eller medlemmer på anden 
overførselsindkomst. Lee udarbejder forslag til fremlæggelse på GF.
- Pia og Viggo er på valg. Bestyrelsen opfordrer Pia til at genopstille. Som overhovedet for vores 
spirituelle udvikling er det naturligt, at Pia ligeledes er medlem af bestyrelsen. Viggo tiltrådte ved 
GF i 2019 for, at bestyrelsen kunne være fuldtallige. Bestyrelsen opfordrer til, at evt. kandidater fra 
andre landsdele melder sig, så der bliver en mere repræsentativ fordeling i bestyrelsen. Pt. er der 4 
af bestyrelsens 5 medlemmer fra Fyn.
- Bestyrelsen opfordrer Oscar til at genvælges som revisor.

4. Lisbeth rejste spørgsmål, om vi er forsikrings dækket for evt. ID tyveri. Lisbeth undersøger om 
banken har en forsikring, eller om der skal tegnes en forsikring ved et forsikringsselskab.

Referent: Lee

http://www.danskdharmacenter.dk/home/contact-os/

