Vedtægter for trossamfundet Watpa Copenhagen

Generelt
§ 1. Navn
Trossamfundets navn er Watpa Copenhagen.
Adresse: Rytterager 100, DK 2791 Dragør.

§ 2. Formål
Trossamfundets formål er at sikre et samlingspunkt for buddhister og interesserede gæster, samt at drive et
tempel for Therevada buddhister i Danmark.
Stk. 1. At have et tempel til rådighed for Therevada munke som kommer til Danmark for at følge
Buddhismens ritualer og handlinger.

Stk. 2. At udbrede og udvide forståelsen for Theravada buddhismen nationalt og
internationalt.
Stk. 3. At afholde buddhistiske højtidsfester.
Stk. 4. At fungere som et center for undervisning samt meditation om Theravada buddhisme for
alle interesserede.
Stk. 5. At skabe et samarbejde mellem tilsvarende centre i andre Iande.
Stk. 6. At bevare anerkendelsen for Theravada buddhismen fra Kirkeministeriet i Danmark og
fra den Thailandske folkekirke.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Kun Theravada buddhister kan blive medlem af Trossamfundet.
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer, hvis at 2/3 af bestyrelsen stemmer for.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske skriftligt uden varsel til trossamfundets kasserer. Ophører
personens medlemskab, bortfalder medlemmets rettigheder også, Ved udtrædelse af
samfundet har det tidligere medlem intet krav på udbetaling af trossamfundets formue.
Stk. 4. Medlemmer af Watpa Copenhagen skal ikke betale kontingent.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Medlemmer skal i til fælde af en ekstraordinær generalforsamling indkaldes af
bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2. En ordinær generalforsamling afholdes hvert år før november måned.
Stk. 3.Generalforsamlingen er trossamfundets højeste myndighed. Kun her kan vedtægter og
bestyrelsen ændres.
Stk. 4. Ved en generalforsamling vælges en dirigent til at lede forsamlingen.

Stk. 5. Dagsordenen ved en generalforsamling skal indeholde fø lgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Evt. valg af suppleanter.
Eventuelle f orslag.

Stk. 6. Godkendes formandens beretning ikke og/eller godkendes regnskabet ikke, skal
bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og dirigenten indkalder til en ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 7. Referat a f generalforsamlingen skal være tilgængeligt på foreningens opslagstavle
senest 3 uger efter generalforsamlingen. Her skal den hænge i mindst 2 uger.
Stk. 8. Indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling skal dagsordenen oplyses.
Stk. 9. Valget om køb, pantsætning eller salg af trossamfundets ejendom, kan kun ske med hele
bestyrelsens accept.
Stk. 10. I tilfælde af at generalforsamlingen beslutter at trossamfundet skal ophøre, skal
trossamfundets formue overdrages til et Theravada buddhistisk trossamfund i Danmark eller EU eller
anden almennyttig forening i Danmark eller EU.

§ 5. Bestyrelsen og udvalg
Stk. 1. Bestyrelsen bestå r a f minimum 4 medlemmer, men antallet af munke i bestyrelsen er ikke
relevant.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på en ordinær generalforsamling.
Stk. 3.Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Ethvert medlem a f trossamfundet kan vælges. til bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen for Watpa Copenhagen.
Stk. 7. Bestyrelsen er ulønnet.
Stk. 8. Bestyrelsen råder over trossamfundets formue i overensstemmelse med vedtægterne
og de trufne beslutninger ved generalforsamlingen.
Stk. 9. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte at formanden finder det nødvendigt, eller når
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Stk. 10. Bestyrelsen kan kun tage beslutninger når mindst 3 medlemmer er til stede. Heraf skal
være en formand eller næstformand.
Stk. 11. I tilfælde af formandens fravær, skal næstformanden lede bestyrelsen og har hermed også
den afgørende stemme.
Stk. 12. I tilfælde af at formanden og næstformanden stopper, skal afløseren vælges af den
resterende bestyrelse.
Stk. 13. Hvis ingen ønsker at blive valgt, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 14. Kassereren kan udpege hjælpere der kan udstede midlertidige kvitteringer.
Stk. 15. Trossamfundets formue skal have mindst 2 konti i pengeinstituttet. En

opsparingskonto og en konto til månedlige udgifter.

Stk. 16. Kassereren og formanden administrerer trossamfundets indtægter og betaler alle
udgifter.

§ 6. Regnskab
Stk. 1. Første regnskab for Watpa Copenhagen blev afsluttet 31/12 1993.
Stk. 2. Regnskabsåret er fra den 1/1 til den 31/12.
Stk. 3.Kassereren skal i samarbejde med formanden og den interne revisor underskrive
regnskabet.

§ 7. Revision
Stk. 1. Bestyrelsen skal have mindst 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 2. Revisor/revisorerne har til hver tid adgang til at efterse alle regnskabsbøger

