Vedtægter for Den Srilankansk – Danske Buddhistiske Religiøse og Kulturelle Forening.
1§. Navn.
Den Sri Lankansk – Danske Buddhistiske Religiøse og Kulturelle Forening blev
registreret som forening med cvr. nr. 31697352 .

1 a.§. Den ovenfor nævnte forening er dannet med det hovedformål at viderebringe Lord
Buddhas lærer, tanker og løsningsmodeller til Sri Lankanske Buddhister bosat i
Danmark, og samtidig være et tilbud til danskere og andre herboende udlændinge
som måtte have et ønske om at lære Teravada Buddhisme at kende.

2§. Mål og delmål.
2 a.§. At fremme udbredelsen af Theravada Buddhismens filosofi, religiøse spiritualitet og
kulturelle interesser, til Buddhistiske srilankaner med bopæl i Danmark samt andre
interesserede.
2 b.§. At virke som et center for udveksling af religiøse og kulturelle tanker og ideer mellem
Danske og Srilankanske medlemmer, gæster mm.
2c.§. At virke som et center for regelmæssige aktiviteter, så som meditation, og som et
tilflugtssted at meditere for personlige/ indre fred samt, bidrage til fredlige
sameksistens i ens nærmiljø / i verden. Disse principper er baseret på Avihinsa (ikke
vold) i Buddha Dhamma.
2d.§. At etablere et Center for Buddhistiske Filosofi i Danmark.
At periodisk at invitere lærde buddhistiske munke og underviser samt andre personer
med kendskab til Buddhisme for diskussioner om Dhamma (Buddhas lære) og andre
religiøse tankegang og holdninger – for at bidrage til at fremme fred og forståelse i
verden.

2e.§. At skabe og vedligeholde et harmonisk sted for religiøs tilbedelse, for både børn, unge
og Voksne og, at skabe et sted, hvor børn især med srilankansk baggrund, kan blive
instrueret og undervist i Buddhisme, deres modersmål – (Sinhala) samt traditioner og
kultur.

2 f.§. At indgå i mulige samarbejde med andre organisationer og foreninger i Danmark såvel
so udenfor Danmark.
Det er forenings sigte og mål at sørge for at de ovenfor nævnte mål og delmål bliver
realiseret i så stor udstrækning som bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartenere
formår.
3.§.

Forenings virke.

3 a.§. At skabe et sted, hvor srilankaner, dansker og andre interesserede kan deltage i
fordrage, diskussioner, forelæsninger, kursuser, workshops mm. basseret på
Theravade Buddhisme i både teori og praksis (for eks. The Triple Gems – dvs .
Buddha, Dhamma Sanga).
3 b.§. At skabe et center, der kan tilbyde forskellige former for personlige rådgivning og
støtte.
3 c.§. Den/ De herboende munk(e) vil deltage i familierelaterede begivenheder, dog ikke
vielser. Vielses ceremonien er en civil ceremoni dog har den et religiøse islæt. Det er ikke
munkene, der vier folk, i stedet udføres det af en sekulær person i hvad kaldes for ”Poruwa
Ceremony” . Alle ægteskaber bliver registeret på normalvis på
rådhuset/registreringskontoret.

4§. Moderorganisation
Den øverste myndighed og formand for Den Skandinavisk Buddhistiske Forening er
Bhante Ven. K. Dhammaratana Nayaka Thero. Det var på dennes initiativ, at Den
srilankansk- danske Buddhist Vihara (Tempel) i Danmark blev etableret. Da der var et
ønske blandt srilankaner.

Den Øverste Myndighed og Præsident for Stockholm Vihara
og Skandinavisk Buddhistisk Forening,
Sångvagen 9,
17736 Jarfalla,
Sverige.
5§. Medlemskab.
5 a.§. Alle herboende Buddhister og interesserede har ret til at søge medlemskab.

5 b.§. Medlemskab opnås gennem ansøgning og godkendelse af medlemmerne og bestyrelsen.
Ansøgeren må erklære sig villig til at følge forenings fundamentale sigte og
målsætning.
5 c.§. Eksklusion i tilfælde af uenighed og uharmonisk virksomhed vil bestyrelsen udelukke
vedkommende fra foreningen. Dog kan vedkommende til mægling og lign. for at
forhindre sådan. Personen har ret til at anke sagen.
Et medlem kan enhver tid melde sig ud af foreningen.

6§. Tegningsregler:
Bestyrelsen.
Formand – *Den øverste myndighed (munk)
Næsteformand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer (2)
Suppleanter (2)
Dog højst 9 medlemmer.
*Under titlen tildeles livvarige sæde i bestyrelsen. Han fungerer som en rådgiver for
Den Srilankansk – Danske Buddhistiske Religiøse og kulturelle forening i Danmark.
Den fungerende formand er pt. Bhante Ven. K. Dhammeratana Thero.

7§.

Donationer og Regnskabsår.
Regnskabsår skal blive mellem d. 1 januar og d. 31 december.

7 a.§. Templet er finansieret af donationer fra menigheden, som betaler et symbolsk beløb pr.
mdr. samt andre former for bidrag, så som overskud fra fester, koncerter mm.
8§. Den daglige ledelse.
•
•

Formanden står for den daglige ledelse med bestyrelsen.
Formanden og kasseren samt et medlem fra bestyrelsen er det der udadtil kan
binde/tegne forenings aktiviteter.

•

Medlemsdemokratiet udvides ved at delegere bestyrelsens opgaver til nogle udvalg
og/ eller arbejdsgrupper for eks. festudvalg, ad hoc udvalg mm.

9§. Generalforsamling.
•
•

Generalforsamling er det centrale sted for medlemsdeltagelse og indflydelse.
Formanden vil som højeste myndighed fungere som dirigent og leder af møder.

9 a.§. Generalforsamling holdes en gang om året.
9 b.§. Det skal varsles mindst 14 dage i forvejen.
9 c.§. Det skal indvarsles via post og / eller e-mail.
9 d.§. Alle medlemmer som har betalt kontingent inden for 3 mdr. før generalforsamling har
stemmeret.
9 e.§. Dagsorden.
9 f.§. Medlems fremsættelse af forslag skal sendes skriftligt være bestyrelsen i hånd mindst 8
dage før generalforsamling.
9 g.§. Årsregnskabet og årsberetning bliver sendt sammen med indkaldelse.
Ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 af
menigheden med 14 dags varsel.
10§. Dagsorden for Generalforsamling.
1. Valg af stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse af en revisor/kasserer.
4. Behandling og godkendelse af regnskabet.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af næsteformand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor (og suppleant).

11§. Vedtægtsændringer
11.a§. Vedtægtsændringer kan kun fortages af en generalforsamling.

11.b§. Det skal på dagsorden oplyses om de nye vedtægtsændringer og om de punkter
det handler om.
11.c§. Tidsfrist 14 dage for indkaldelse af mødet.
11. d§. Forslaget / forslag bliver vedtaget af 2/3 af de fremmødte.

