Dansk Dharma Center
Referat af bestyrelsesmøde d. 30. maj 2021
Deltagere:
Viggo Okholm, Lee Pointing, Oskar Bak, Peter Borberg, Michael Strand (via Messenger)
Formål med mødet var at drøfte bestyrelsens fremtidig rolle og arbejde. På baggrund af de
organisatoriske ændringer, som blev vedtaget ved generalforsamlingen d. 29. april, er der opstået et
behov for at bestyrelsens rolle defineres på ny.
Bestyrelsen er enig om at vores buddhistiske forankring er i Mahayana retningen. Idet DDC er
udsprunget af den japanske Tendai tradition. Det er også her vores ritualer og den esoterisk praksis
er forankret.
Bestyrelsen er enig om, at der er ønskeligt, at vi fortsætter/genoptager vores praksis med afholdelse
af retreats og at vi i sammenhæng med retreats kan invitere ekstern oplægsholdere, som supplement
til vores Dharma lærer, til at inspirere og udvide vores kendskab til buddhistisk praksis.
Afholdelsen af retreats vil i denne kommende tid fortrinsvis være baseret i Hundslund, idet Pia ikke
pt. har bopæl i Slagslunde. Alternativt vil der kunne afholdes retreat andre egnede steder.
Bestyrelsens kommunikationsform er indtil videre Messenger. Der er oprettet en bestyrelsesgruppe.
1. Bestyrelsen besluttede at der skal afholdes et efterårs retreat. Michael udmelder en dato i
september/oktober 2021. Bestyrelsen vil derefter, i samarbejde med Dharma lærerne, udarbejde et
program for retreat.
2. Bestyrelsen er enig om, at der er behov for fortsat at drøfte det løbende arbejde i foreningen. Evt.
med afholdelse af et længere fysisk møde, i tilknytning til et kommende retreat, hvor konkrete
initiativer kan drøftes og planlægges.
3. Der er behov for at vores hjemmeside www.danskdharmacenter.dk revitaliseres. Som et første
skridt forslog Peter, at der oprettes en blog på siden så der kan skabes debat og dynamik på siden,
med skiftende input fra medlemmerne. Michael vil se på mulighed for oprettelse af bloggen.
4. Lee havde blanketter fra Jyske Bank til underskrift. Underskrifterne fra bestyrelsen er et krav fra
banken i forbindelse med ændringer i bestyrelsen. Viggo medtager blanketterne til Hundslund til
underskrift, i forbindelse med den planlagte gående meditation d. 26. juni.
5. Næste møde. Mødet indkaldes efter behov.
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