VEDTÆGTER
for
BUDDHISTISK SAMFUND

§1
Navn
Samfundets navn er Buddhistisk Samfund
§2
Adresse
Det danske religiøse samfund, Buddhistisk Samfund har hjemsted i Danmark. Hjemsted er
hjemkommunen for den til enhver tid siddende formand. Samfundets adresse er formandens såfremt der
ikke angives en særskilt sekretariatsadresse.
§3
Formål
Samfundets formål er at bevare, beskytte og fremme buddhisme i alle dens aspekter, som er indeholdt i
den zen buddhistiske tradition, som er bragt til Danmark og videreudviklet af Denko John Mortensen, ved
at:
1. oprette og drive steder hvor individer kan studere og træne i den Zen Buddhistiske tradition for at sikre
dennes beståen i Vesten;
2. tilpasse denne tradition til det danske sind og samfund, så den kan komme alle til gavn gennem dens
religiøse, filosofiske, psykologiske, kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter;
3. undervise i de zen buddhistiske redskaber for alle der måtte have gavn af det;
4. formidle og oplyse om traditionen gennem afholdelse af arrangementer og udgivelser i forskellige
medier;
5. sørge for oversættelser og udgivelse af relevante tekster samt studie af disse.
§4
Abbed, åndelig leder
stk. 1. Samfundets abbed og åndelige leder er ved vedtagelse af disse vedtægter Denko John Mortensen.
stk. 2. Abbeden skal tjene som leder af Samfundet og formand for bestyrelsen indtil han eller hun dør,
trækker sig tilbage, er uegnet til at udføre sine funktioner, eller er blevet gjort uarbejdsdygtig.
For at samfundets abbed ufrivilligt kan blive erklæret uegnet til at udføre sine funktioner, eller
uarbejdsdygtig, må der være enstemmig afstemning af alle bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af
abbeden. For en sådan afstemning skal befuldmægtigede eller telefon stemmer ikke tælles.
stk. 3. Abbeden skal efterfølges af en Dharma arvtager udvalgt og udpeget af den fungerende abbed til at
fortsætte i hans eller hendes sted.
I det tilfælde at en Dharma arving ikke er udvalgt, eller hvis den udvalgte Dharma arving, eller enhver
anden Dharma arving ikke er i stand til at efterfølge abbeden, vil det være bestyrelsens ansvar at finde en
person eller en gruppe personer kvalificeret til at blive abbed, og at derpå invitere ham, hende eller disse.
Denne person (eller disse personer) kan komme fra Buddhistisk Samfunds egne rækker, eller blive
rekrutteret fra andet sted i Danmark eller udlandet, men må have modtaget Dharma overlevering fra en
Rinzai afstamning og Dzogchen træning i en Nyingma linje. Hvis overlevering ikke er modtaget kan
bestyrelsen foranledige at et således udpeget individ kan blive trænet i et Rinzai Zen kloster for at
modtage overlevering og efterfølgende, efter tilstrækkelig Dzogchen træning, vende tilbage som abbed af
Buddhistisk Samfund.

§5
Medlemskab
Alle, der kan tilslutte sig samfundets formål samt anerkende Samfundets åndelige leder jf. § 4, kan
optages som medlemmer i Buddhistisk Samfund. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller
via samfundets hjemmeside. Ophør af medlemskab sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Et
medlem kan ekskluderes af bestyrelsen efter godkendelse af abbeden, hvis bestyrelsen eller abbeden
skønner, at den pågældende ikke accepterer eller respekterer samfundets vedtægter og/eller aktiviteter.
Medlemmer der løbende støtter samfundet, støttemedlemmer, får rabat på eller gratis adgang til alle
arrangementer. En skriftlig aftale, en forpligtelseserklæring, om støtte kan indgås. Støttemedlemmer
forpligter sig heri til løbende at give et bestemt beløb eller en bestemt procentdel af deres indkomst.
Forpligtelseserklæringen er gældende i minimum 10 år, men kan ophæves ved uforudsete ændringer i den
økonomiske situation eller ved ophør af medlemskab.
Kun personer der har været støttemedlemmer i mindst tre måneder og er uden restancer er
stemmeberettigede ved generalforsamlinger.
§6
Bestyrelsen
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer, som alle skal være mindst 18 år gamle.
Bestyrelsesmedlemmer indstilles af den siddende bestyrelse og vælges på generalforsamlingen for 3 år ad
gangen. Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Der skal indstemmes 1 eller 2 suppleanter. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder men er ikke
stemmeberettigede.
I tilfælde af manglende suppleanter og/eller bestyrelsesmedlemmer kan disse udpeges af et flertal i den
siddende bestyrelse til at fungere som suppleanter/medlemmer frem til næstkommende generalforsamling.
Samfundets abbed skal være medlem af bestyrelsen så længe han/hun holder dette embede.
Et hvilket som helst bestyrelsesmedlem med undtagelse af Abbed/Formand kan fjernes, med eller uden
grund, ved en bekræftende afstemning af flertallet af den siddende bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Her vælges en næstformand,
en sekretær og en kasserer. Abbeden er formand jf. § 4. Andre embeder kan oprettes om nødvendigt.
Bestyrelsens opgave er at lægge de overordnede retningslinjer for samfundets verdslige virke og at sørge
for, at der arrangeres aktiviteter i henhold til samfundets formål.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller abbedens stemme dobbelt. Abbeden har
som åndelig leder af samfundet desuden vetoret over enhver beslutning.
Bestyrelsen mødes efter ønske af abbeden eller et flertal af bestyrelsen.
§7
Generalforsamling
Generalforsamlingen er samfundets øverste myndighed i verdslige sager.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Alle medlemmer indkaldes
via post eller email mindst 21 dage i forvejen. Kun støttemedlemmer uden udestående med Buddhistisk

Samfund har stemmeret ved generalforsamling.
Fremmøde kan ske fysisk eller via elektroniske midler (virtuelt), hvis disse gør det muligt for alle at
kommunikere.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er som følger.
* valg af dirigent og referent
* årsberetning
* regnskab
* valg af bestyrelse
* valg af revisor
* indkomne forslag
* eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af abbeden, et flertal af bestyrelsen eller et flertal af de
stemmeberettigede medlemmer. Den skal afholdes senest 21 dage efter indkaldelse udsendt med
dagsorden.
§8
Regnskab og økonomi
Samfundets udgifter dækkes af gaver, donationer og fondsmidler samt deltagergebyr ved arrangementer
og salg af bøger og andet relevant. Samfundets regnskabsår er kalenderåret. Før regnskabet forelægges til
godkendelse, skal en revisor have godkendt det. Revisor kan erstattes af to medlemmer, såfremt
samfundets økonomi ikke tillader en revisor.
§9
Tegning og hæftelse
Samfundet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen eller medlemmerne
hæfter ikke personligt for samfundets forpligtelser, for hvilke alene samfundet hæfter med sin formue.
§ 10
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
§ 11
Opløsning
Bestemmelse om samfundets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af samfundets
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves det at mindst 3⁄4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Eventuelle midler bliver ved opløsning overdraget til et andet, i EU/EØS hjemmehørende, almennyttigt
buddhistisk religiøst samfund/forening som bestemt på denne generalforsamling.

Som vedtaget på samfundets generalforsamling d. 22.04.2015
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