
Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Dharma Center d. 25. september 2022

Dagsorden
1. Tilskud til Lisbeth rejse til Tyskland
2. Tilskud til Jizo hondo på Lyø
3. Organisering efter Lisbeths udmelding fra Meido Moore. Herunder konsekvens 
ændringer på DanskDharmaCenter.dk
4. Stillingtagen til uddannelses ansøgning
5. Opfølgning på bankskift forslag på sidste generalforsamling.
6. Dato for Rohatsu fejring i Hundslund
7. Drøftelse af tidspunkt for Sangha samlinger
8. Evt.

Ad. 1. Lisbeth skal i oktober på en kursus i Laufen, Tyskland i forbindelse med hendes 
uddannelse under Meido Moore. Rejsen samt dana forventes at være ca. 3000 kr.
Bestyrelsen besluttede at bevilge en donation på 1500 kr. til Lisbeths deltagelse.

Ad. 2. Lisbeth er i gang med at etablere en hondo, Jizos Hus på Lyø. Der er mange 
udgifter forbundet med etablering, og bestyrelsen besluttede at bevilge en donation på 
1500 kr. til Jizos Hus.

Ad. 3. Lisbeth har fået en klar opfordring fra Meido Moore om, at hun ikke skal være 
foreningens spirituel leder imens hun er under træning hos ham. Dette får den konsekvens
at vi skal ændre vores organisation til at være en lægleder organisation. Dette kaster flere 
spørgsmål af sig om vores måde at afholde meditationer, muligheden for afholdelse af 
ceremonier, at tage imod ønsker om tilflugt og meget mere. 
Bestyrelsen blev enige om, at det er en god anledning til at vi afsætter en halv/hel dag til et
fysisk møde, hvor vi skal gennemgå vores tilhørsforhold, vores praksis og vores tilgang til 
Dharmaen. 
Som et første skridt ser Jennifer, Lee og Lisbeth hjemmesiden efter og fjerner de 
sider/tekster, som ikke længere er gældende, samt omformulere evt. andre dele af siderne
så de er tidsvarende.

Ad. 4.  Foreningen har modtaget en skrivelse fra 2 personer som ønsker at deltage i en 
lægleder uddannelse. Oprindelig ville det havde været Lisbeth, som skulle står for sådan 
en uddannelse, men i den nuværende situation har hun overdraget det til foreningen/ 
læglederne. Med den usikkerhed der er omkring vores organisation, mener bestyrelsen 
ikke at være klædt på til at tilbyde uddannelse af lægleder. 
Jennifer udarbejder udkast til begrundet afslag til ansøgerne.

Ad. 5. Lee har forespurgt hos Arbejdernes Landsbank, samt hos Lån og Spar. Begge 
steder vil omkostning være på niveau med Jyske Bank. Michael foreslog som alternativ at 
vi undersøger muligheder hos Fælleskassen. Lee følger op på det.

Ad. 6. Fejring af Rohatsu blev aftalt til søndag d. 11. december kl. 12 - 16 i Hundslund. 
Michael efterlyste emne til en Dharma talk. Bestyrelsen foreslog oplysning som emne. 
Hvad betyder det, hvad er vejen dertil? Michael foreslog at deltagerne på dagen også 
forbereder sig så vi kan få en god drøftelse af emnet.
Vi drøftede program for dagen og var enige om at det bør indeholde ceremoni, Dharma 
talk, meditation og fælles spisning af medbragt vegetarisk mad.
Michael og Jennifer udarbejder et nærmere program til dagen.



Ad. 7. Viggo foreslog en drøftelse af tidspunkt for afholdelse af Sangha aftener i Odense. 
Viggo vil gerne være åben over for andre tidspunkter, hvis det nuværende opleves som en
hindring for deltagelse. Vi blev enige om at fastholde det nuværende og hvis behovet 
opstår, at tage stilling til et evt. konkret ønske.

Ad. 8. Jennifer og Michael oplever at blive spammet på deres DDC mailkonti. De 
modtager 20 – 30 mails dagligt fra spamsites. Lee modtager også en del. Dog ikke i 
samme omfang. Lee foreslog at i forbindelse med oprydning på danskdharmacenter.dk at 
vi fjerner mail adresserne, undtagen den fra indmeldelsesblanketten.

Viggo efterlyste flere billeder fra Odense og Hundslund på hjemmesiden. Nu hvor 
Slagslund  ikke længere er vores ”hovedsæde”. Den ser vi på ifm. hjemmeside 
oprydningen. 

Referent: Lee Pointing


