Referat af generalforsamling i Buddhistisk Bisættelses
Forening - BBF 20.6.2021
1. Benny Friis Gunnø blev valgt som dirigent
2. Anne Marie Jensen blev valgt som referent
3. Lone Christensen blev valgt til stemmetæller
4. Årsberetning ved Ole Nordstrøm: Lama Ani Ea og Ole har givet blomster
til Bente Kilhof, da hun gik på pension som tak for mange års godt
samarbejde (siden 93). Stupaen var i så dårlig stand, at det var vigtigt at få
den repareret hurtigt for at undgå nedrivning. Reparationen er udført af en
professionel murer og arkitekt og har kostet 24.000 kr. Tidligere har der været
brugt forkerte materialer, som ikke harmonerede sammen, og der opstod fugt
inde i stupaen, derfor er der nu indsat gitre til ventilation. Stor tak til Lama Ani
Ea for hendes store indsats omkring stupaens reparation og vedligeholdelse.
Ole er kontaktperson til kirkegårdskontoret, og han bliver informeret om
urnenedsættelser. Der har været tre urnenedsættelser i 2020 og en tidligere.
Ole påpegede, at det er vigtigt at lave testamente vedr. ens egen begravelse.
Benny lægger foldere om buddhistisk bisættelse i Karmapa Trust. Stor tak til
alle, der har med i arbejdet med vedligehold af stupaen og til sponsorer. Det
er muligt at få lavet bønner for de syge og døde, man kan give en donation.
Kontakt Lama Ani Ea, som kan formidle det.
5. Regnskabsaflæggelse: Kasserer Steen Skovhus er trådt tilbage, stor tak til
ham for hans indsats. Ole har lavet regnskab da han også har adgang til alle
oplysninger, herunder banken. Regnskabet blev godkendt.
6. Budget for 2021 godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent: kontingentet er fortsat 200 kr. årligt.
8. Der er ingen indkomne forslag.
9. Valg af formand: Ole Nordstrøm blev genvalgt som formand, han er valgt
for to år.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lama Ani Ea blev genvalgt for to år,
David Olsen, Jette Falster og Lone Christensen blev valgt for 1 år. Anne
Marie valgte at trække sig, da der var andre kandidater.
11. Valg af to revisorer: Benny blev genvalgt som revisor, Anne Marie blev
valgt som revisorsuppleant.
12. Der er pt. 61 medlemmer. David udsender en påmindelse om betaling af
kontingent for 2021.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Ole Nordstrøm, næstformand: Lama Ani Ea Hiss, Kasserer: David
Olsen,
Sekretær: Lone Christensen, medlem: Jette Falster.

Husk at indbetale kontingent 200 kr. for 2021. Arbejdernes Landsbank.
Reg. nr 5321 konto nr 0255696 eller Mobile Pay 38142.
Hjemmeside: https://www.buddhistisk-bisaettelse.dk/buddhistisk-bisaettelsesforening-bbf/ Du kan også følge med på vores Facebook side.

