Referat af bestyrelsesmøde d. 29.11.2020
Deltagere:
Pia
Lisbeth
Michael
Viggo
Lee (referent)
Formålet med mødet var at drøfte principper og procedurer i forbindelse med indkøb til Sanghaerne
og afholdelse af udgifter i forbindelse med deltagelse i Gyo/træning/retreats.
Gyo/træning/retreat
Pia lagde ud med et kort oplæg. Historisk set har der været en lidt svingende holdning til betaling
for transport og deltagelse i trænings sessioner. Så længe det primært har været Sjællænder som har
deltaget i træningen, har det ofte været økonomisk overskueligt at deltage. Nu hvor deltagerne i
træningen kommer fra mere geografiske spredte dele af landet og, at træningssessioner også kan
afholdes i Hundslund, er der behov for at der er en fast linie for økonomien ved deltagelsen.
Synspunkterne om refusion af udgifterne til Gyo/trænings weekend blev vendt og der var enighed
om, at der refunderes rejseudgifter, samt evt. udlæg for forplejning. Vi var også enige om, at nye
deltagere i trainings forløb ikjke modtager refusion af rejseudgifter på denne første trainings Gyo.
Begrundelsen for dette er, at der skal en vis seriøsitet til, når der vælges at gå i gang med sådan et
forløb.
For at mindske udgifterne skal der, for så vidt muligt, anvendes samkøring ved deltagelsen.
Ved afholdelse af retreat med deltagelse af ”menig” medlemmer er vi enige om, at fastholde et
mindre deltager gebyr, til dækning af udgifter til forplejning.
Indkøb til Sanghaerne
I forbindelse med etablering af dojoen i Hundslund, er spørgsmålet om indkøb af rekvisitter, bøger
og inventar aktualiseret. I budgettet for 2020 er der afsat 10.000 kr. til etablering af dojoen. Beløbet
er også stort set anvendt.
Derudover er der behov for indkøb af f.eks. bøger, røgelse, og andre praktiske fornødenheder til
Sanghaerne.
Vi blev enige om, at disse ting kan købes uden at det behøves at blive vendt i bestyrelsen. Den
enkelte Sangha kan handle autonomt, inden for rimelighedens grænser. Hvis der er tvivl om et
indkøb er rimeligt, kan det vendes i bestyrelsens Messenger tråd.
Kvitteringer/fakturaer for indkøb eller udlæg, sendes løbende til ”kasserens post” hvorefter kasseren
afregner for udlægget.
Budget 2021
Vi blev enige om at afsætte et beløb i budgettet til disse diverse indkøb til Sanghaerne. Lee
indarbejder et beløb i budgetforslag for 2021 ifm. generalforsamlingen i forår 2021.
Abonnement på Tidsskriften ”Tricycle”
Michael forslog at vi tegner et abonnement på det Buddhistisk tidsskrift ”Tricycle”
(https://tricycle.org/). Vi blev enige om at Michael tegner et abonnement omfattende papir udgaven,
samt en internet udgave. Internet udgaven bliver tilgængeligt for alle Sanghaer. Papir udgaven
vandre fra Hundslund til Odense og videre til Slagslund.

