
Vedtægter for foreningen 

Medicin Buddha's Lysende Klare Land 

 

1. Foreningens navn og hjemsted 

 

Medicin Buddha's Lysende Klare Land (i det følgende kaldt MBL) 

 er en forening med hjemsted i København. 

 

2. Foreningens tilknytningsaftale med Center for Visdom og Medfølelse. 

 

Foreningen MBL er tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse (CVM), 

som er en almennyttig og almenvelgørende Mahayana buddhistisk forening. 

Foreningen har dermed Lama Zopa Rinpoche som spirituel leder og 

anerkender CVM's formål og virke. Den daglige leder udpeges af Lama 

Zopa Rinpoche. 

 

3. Foreningens formål. 

 

MBL er i sit virke almennyttigt og almenvelgørende. 

MBL er en social aktivitet, som er åben for alle religioner. 

 

Dets formål er: 

 

- At støtte syge, døende og deres pårørende 

- At medvirke til at syge og døende får et værdigt liv og hjælp til at dø i 

en så fredfyldt og medfølende sindstilstand som muligt.  

- At uddanne og vejlede frivillige og andre interesserede i dette arbejde 

 

4. Medlemskabsbestemmelser 

 

Alle kan blive medlemmer af MBL, hvis de anerkender foreningens formål 

og betaler kontingent. Medlemmer af CVM er fritaget for kontingent. 

 

5. Generalforsamlingen 

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

 

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel til 

afholdelse hvert år inden den 1. maj. 



Indkaldelse af generalforsamling sker med angivelse af tid, sted og forslag 

til dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 

dages varsel.. 

 

Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved 

fuldmagt, dog således, at der alene kan gives fuldmagt til andre medlemmer, 

og et medlem kan alene repræsentere sig selv og 1 andet medlem ved 

fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 

punkter: 

 

1. Motivation 

2. Valg af dirigent og referent. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Fremlæggelse af revisorpåtegnet årsregnskab til evt. godkendelse. 

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år. 

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

7. Valg af bestyrelse. 

8. Valg af revisor. 

9. Fastsættelse af kontingent. 

10. Eventuelt 

11. Dedikation 

 

6. Bestyrelsen  

 

Bestyrelsen består af  3 - 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på den 

ordinære generalforsamling. Formanden vælges i ulige år og kassereren i 

lige år. Alle valg til bestyrelsen foregår skriftligt. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde efter den ordinære 

generalforsamling ved valg af formand, sekretær og økonomiansvarlig. 

 

Kandidater til bestyrelsen opstilles af bestyrelsen eller af et eller flere 

medlemmer af foreningen. Opstillede kandidater skal være medlem af 

foreningen. Kandidatforslag skal meddeles foreningen senest 8 dage inden 

generalforsamlingen. 

Blandt de opstillede kandidater vælges de, der på generalforsamlingen opnår 

flest stemmer. 



Bestyrelsesmedlemmer vælges med almindeligt flertal. De opstillede, men 

ikke valgte, er suppleanter i den orden, hvori de har opnået stemmer. 

Suppleanter indkaldes, såfremt et medlem af bestyrelsen forlader denne. 

Medlemmer, der møder i henhold til fuldmagt, stemmer ikke ved valg til 

bestyrelsen. Stemmesedler, der ikke er udfyldt korrekt, er ugyldige. 

 

Bestyrelsen varetager mellem generalforsamlingerne foreningens tarv 

udadtil og indadtil. 

Bestyrelsens opgaver er især at lede foreningens generelle udvikling og 

økonomi. 

Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsen kan indbyde andre til at 

deltage. 

Foreningen tegnes af den daglige leder i forening med formanden og 1 

bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

 

7. Økonomi og regnskab. 

 

Da MBL er en forening hæfter ingen medlemmer personligt for de på MBL 

hvilende økonomiske forpligtelser. 

MBL 's regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra den 5-3-

2014. Regnskabet revideres af 2 bestyrelsesmedlemmer og fremlægges med 

en påtegning på den årlige generalforsamling.  

 

8. Ændring af vedtægter. 

 

Disse vedtægter kan ændres på en af bestyrelsen særligt indkaldt 

generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af foreningens 

medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke opnås dette 

kvalificerede flertal, men alene et flertal blandt de fremmødte, og 

bestyrelsen ønsker at opretholde forslaget, indkaldes til ny 

generalforsamling, hvor forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de 

fremmødte medlemmer. 

 

9. Opløsning. 

 

Foreningens overskud kan kun udloddes i overensstemmelse med formålet i 

punkt 3. Såfremt foreningen opløses, udbetales et eventuelt overskud  til  



Center for Visdom og Medfølelse (CVM) eller FPMT Inc., hvis CVM ikke 

eksisterer. 

En eventuel formue kan aldrig overgå til enkeltpersoner. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling København, den 

5.3.2014 
  
 


