Referat af Generalforsamlingen i BBF – Buddhistisk Bisættelses Forening
Den 30. april 2022 ved Stupaen/Urnehallen
Vi startede med at gå rundt om Stupaen og sige bønner for de døde.
Generalforsamlingen blev afholdt indenfor i Urnehallen.

1.
2.
3.

Lama Ani Ea blev valgt som dirigent
Ole Nordstrøm blev valgt som referent, da Lone Christensen var død.
Stemmetæller var ikke nødvendig.

4. Årsberetning ved Ole Nordstrøm: Stupaen var i dårlig stand, så det var vigtigt at få
den repareret hurtigt for at undgå nedrivning. Reparationen er udført af en professionel
murer og arkitekt og har kostet 15.000 kr.
Stor tak til Lama Ani Ea for hendes store indsats omkring stupaens reparation og
vedligeholdelse, og hun stiller sig til rådighed for hjælp omkring bisættelser og kontakter
Rinpocheer om bønner for de afdøde.
Ole er kontaktperson til kirkegårdskontoret, og han bliver informeret om urnenedsættelser.
Der har været 4 urnenedsættelser i 2021 og blandt andet Lama Tashi, og Ole fik fremstillet
en mindeplade for ham på opslagstavlen.
Ani Ea og Ole havde møde med Kirkegårdskontoret om evt. udvidelse af urnehallen med
et tilstødende rum, som vi sammen var ovre at se på. De undersøgte det, men det viste
sig, at der tidligere var en politisk beslutning om at man ikke bevilgede ritual-rum. Så hvis
vi vil gå videre med det, skal det være ad politisk vej.
Stor tak til alle, der har arbejdet med vedligehold af stupaen og til sponsorer, og stor tak til
Kinna der meget ofte tilser stupaen på vej fra arbejdet, og hun fjerner gamle blomster og
pynter, blandt andet med opsætning af lys og træer til jul. Tak til Chris Moon som står for
vores hjemmeside, https://www.buddhistisk-bisaettelse.dk
Stupaen bliver besøgt af rigtig mange både buddhister og andre interesserede, og der er
indkøbt nyt alterbord med opslag om Stupaens betydning. Det ville være godt at få lavet
en QR kode som henvisning til den større beskrivelse.
Bænkene ved stupaen er væk/stjålet. Der var blevet lovet at de skulle boltes fast. Ole
kontakter Kirkegårdskontoret, og vi vil også gerne have et møde igen.
5. Regnskabsaflæggelse. Ved Ole Nordstrøm. Der opstod problemer omkring Mobile Pay,
fordi det skulle gøres på en særlig og meget vanskelig måde. David som var kasserer
havde Corona før jul mens det stod på og han gav op. Jeg fik ordnet det hele og aflægger
derfor også regnskabet for 2021. Se bilag. Pr. 30/4 2022 har vi et indestående på 15.562
kr. Der er indsat et beløb på 2.000 kr. fra Györgyi Barna beregnet til bønner/phowa ved
hendes død. Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.
6. Budget for 2022. Godkendt
7. Fastsættelse af kontingent: Fortsat 200 kr. årligt.
8. Der var ingen indkomne forslag.
9. Formand. Ole Nordstrøm er ikke på valg i år og ville gerne fortsætte.
10. Valg til bestyrelsen. Lama Ani Ea er ikke på valg. Jette Falster modtog genvalg. Karen
Bøgedal Jensen ville gerne indtræde i bestyrelsen.
11. Revisor: Benny Friis Gunnø og Anne Marie Jensen (Suppleant)
12. Der er pt. 63 medlemmer.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig sådan.
Formand: Ole Nordstrøm, næstformand: Ani Ea Hiss, kasserer: Amanda Sophia Falster
sekretær: Karen Bøgedal Jensen, medlem:Jette Falster
Husk at indbetale kontingent 200 kr for 2022.
Arbejdernes Landsbank Reg. nr 5321 konto nr 0255696 eller Mobile Pay 38142
Hjemmeside: https://www.buddhistisk-bisaettelse.dk
Du kan også følge med på vores Facebook side.

