Vedtægt for Tilogaard Meditationskole

Formål

§1.

Tilogaard Meditationskole er en buddhistisk institution oprettet

for at formidle og opdyrke Buddhas Lære, kaldet Buddha Dharma på
sanskrit, blandt interesserede, især danskere. Tilogaard Meditationskole
følger den klassiske Karma Kadjy tradition fra Indien og Tibet, som kan
føres tilbage til Buddha Sakyamuni, den historiske Buddha, som levede
for 2600 år siden. Skolen både formidler Buddha Dharma ved sine
tilknyttede Lama’er og Dharmalærere og organiserer sine tilhængere,
elever, brugere og støtter i et fælles religiøst samfund. Tilogaard
Meditationskole skal først og fremmest formidle og opdyrke viden om og erfaring i Buddhistisk meditation og anskuelse, som med tid og
træning fører til Nirvana, den fuldstændige oplysning og befrielse.
Skolen skal også formidle og opdyrke generel viden om Buddha
Dharma, foretage buddhistiske ritualer, vejledning, rådgivning og
jævnligt samle medlemmerne om fælles praksis i overensstemmelse
med traditionen i Karma Kadjy. Skolen skal facilitere sådan virksomhed
ved at opbygge passende rammer for den, herunder Tempel, retreathytter og så videre. Kernen i sådan formidling og opdyrkning er
tilstedeværelsen af en autentisk Lama eller Dharmalærer, som har
modtaget myndighed til formel undervisning, ritual, instruktion og
træning af elever fra Shamarpa, Karmapa, Lama Kollegiet på Kundreul
Ling Kloster (også kaldet Le Bost) i Frankrig eller fra tilsvarende
institutioner. Tilogaard Meditationskole sørger derfor for en bolig til en
sådan, helst dansk Lama eller Dharmalærer. Den 14. Shamarpa,
Mipham Tjødji Lodrø er Skolens Protektor.
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Hjemsted og myndighed

§2.a. Tilogaard Meditationskole bor på Bulbrovej 28, 4913
Horslunde på nordvest Lolland indtil videre.
§2.b. Skolen ledes uomtvisteligt af Lama Tendar Olaf Høyer som
Skoleleder, så længe han lever. Herefter udpeges en ny, helst dansk
Lama eller Dharmalærer til at lede Skolen. I tidsrummet, hvor der ikke
er nogen Skoleleder, ledes Skolen af Forvalteren (se §4.a). Er der ingen
Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, indtil den nye
Skoleleder overtager myndigheden. Den nye Skoleleder udpeges af
Protektor blandt de anbefalede kandidater, som Skolens medlemmer har
vedtaget på et Fællesmøde (se §5 & 6). Ønsker Protektor ikke at følge
anbefalingen, kan Protektor forslå andre kandidater til Fællesmødet,
som derpå tager stilling til forslaget. Fællesmødet sender derpå deres
beslutning til Protektor for godkendelse. Hvis Protektor ikke godkender
beslutningen, gentages processen som ovenfor beskrevet.
§2.c.

Når den nuværende 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø dør,

overgår retten som Protektor (se §1 og §2.b) til den 17. Karmapa Thinle
Taye Dordje. Når den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje udpeger den
nye 15. Shamarpa inkarnation, og han bliver myndig, overgår retten
som Protektor til den nye 15. Shamarpa. Når den nye 15. Shamarpa har
udpeget en ny 18. Karmapa, bliver han den næste med denne ret, når
den nye 15. Shamarpa dør, og så fremdeles. Når og hvis denne
spirituelle arvefølge af en eller anden grund brydes, træffer
medlemmerne beslutning om den fremtidige Protektor på 2 lovligt
indkaldte Fællesmøder med mindst ½ års mellemrum. Ved afstemning
om ny Protektor, kræves et flertal på 60% blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer for at træffe beslutning.

§3. Hvis medlemmerne bliver utilfredse med en udpeget Skoleleder,
kan de anmode Protektor om at udpege en anden Skoleleder, som
medlemmerne beslutter at anbefale på et Fællesmøde. Ønsker Protektor
ikke at følge anbefalingen, kan han forslå andre kandidater til
Fællesmødet, som derpå tager stilling til forslaget og så videre, i samme
proces som i §2.b. Udpeger Protektor derpå en sådan anbefalet
Skoleleder, skal udskiftningen finde sted efter 3 måneder, regnet fra det
tidspunkt, hvor bekendtgørelsen af den nye Skoleleder er modtaget af
Tilogaard Meditationskole, og den fravalgte Skoleleder skal straks
flytte væk fra Tilogaard Meditationskole efter disse 3 måneder er gået.
Når Fællesmødet har vedtaget at søge en ny Skoleleder, ledes Skolen af
en midlertidig Forvalter udpeget af Protektor, indtil sagen er afgjort.
Skolens kontor, arkiv, aktive og passive midler og så videre overgår i så
fald til den midlertidige Forvalter, som også overtager alle
Skolelederens beføjelser, herunder tegningsretten, indtil sagen er
afgjort. Udpeges en ny Skoleleder som resultat af denne proces,
overtager vedkommende myndigheden med det samme.
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Ledelse

§4.a. Tilogaard Meditationskole bestyres af Skolelederen (se §2.b)
sammen med en Forvalter, bortset fra tilfældet nævnt i §3. Forvalteren
udpeges og afskediges af Skolelederen, bortset fra tilfældet nævnt i §3.
Skolelederen tegner Tilogaard Meditationskole, bortset fra tilfældet
nævnt i §3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med passende beføjelser til
Forvalteren, bortset fra tegningsretten, ved skriftlig fuldmagt.
Skolelederen kan inddrage en sådan fuldmagt, bortset fra tilfældet
nævnt i §3. Skriftlig fuldmagt kan også gives til en eventuel kasserer,
bortset fra tegningsretten, som kan deltage i bestyrelsen uden
stemmeret. Bestyrelsen udpeger en bilagskontrollant, som gennemgår
årsregnskabet og rapporterer. Ingen i ledelsen hæfter personligt for
Skolens forpligtelser. (Denne noget usædvanlige konstituering skyldes, at
Tilogaard Meditationskole er et meget lille sted, og at medlemmerne er spredt
over hele Danmark og andre steder).

§4.b. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet gøres offentligt
tilgængeligt, senest i maj måned hvert år med bilagskontrollantens
notat.

Medlemmernes Fællesmøde

§5. Tilogaard Meditationskole inviterer alle elever, brugere og støtter
til at søge medlemskab i Skolen. Medlemmerne indkaldes af
bestyrelsen med mindst to måneders varsel til Fællesmødet, når der er
grund til det. Ønsker en tredjedel af medlemmerne at udskifte
Skolelederen, kan de selv indkalde til Fællesmøde. Når Skolelederen
ophører som leder, indkaldes Fællesmødet af Forvalteren. Er der heller
ingen Forvalter, kan medlemmerne selv indkalde til Fællesmøde.
Fællesmødet tager da stilling til, hvem de vil anbefale som ny
Skoleleder overfor Protektor (se §2.b). Forvalteren leder Skolen med
alle Skolelederens beføjelser, indtil en ny Skoleleder er udpeget. Er der
ingen Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, som udøver
alle Skolelederens beføjelser, indtil den nye Skoleleder overtager
myndigheden (se §2.b).

§6. Medlemmernes Fællesmøde træffer beslutninger ved almindeligt
flertal. I sager om udskiftning af Skolelederen eller ændring af
Vedtægten anvendes afstemningsreglen i §7.a. Kun myndige
medlemmer, som har modtaget formel buddhistisk Tilflugt og som i
forvejen er blevet officielt bekræftede af bestyrelsen, har stemmeret.
Ved mødets begyndelse vælges en dirigent, som leder mødet. Herefter
vedtages en dagsorden, som skal indeholde bestyrelsens beretning,
indkomne forslag fra medlemmerne samt en fri debat.
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Ændring af vedtægten & opløsning

§7.a. Denne vedtægt kan kun ændres af en enig bestyrelse, som
indstiller ændringsforslag til et Fællesmøde af medlemmerne, som skal
godkende ændringerne med 60% flertal blandt de fremmødte.
Ændringerne træder ikke i kraft, før endnu et Fællesmøde, tidligst ½ år
senere, har bekræftet beslutningen med 60% flertal som før.
§7.b. §1 og §2.b og §2.c og §7.b kan dog ikke ændres.
§8.

Tilogaard

Meditationskole kan nedlægges, hvis der ikke kan
findes en egnet Lama eller Dharmalærer, eller hvis Skolens medlemmer
bliver alt for få, eller hvis økonomien bryder sammen. Opløsningen af
Tilogaard Meditationskole kan kun gennemføres, hvis Skolelederen
indstiller til nedlæggelse og 2 Fællesmøder med ½ års mellemrum
vedtager det. De 2 møder skal være enige. Er de ikke det, gentages
proceduren. Er der ingen Skoleleder eller Forvalter, kan medlemmerne
selv indkalde til disse Fællesmøder. Eventuel løs og fast ejendom og
formue gives bort ved opløsning af Skolen til andre Dharma
organisationer. Finder Fællesmødet ikke værdige Dharma
organisationer at give ejendom og formue til, gives værdierne i stedet til
værdige almennyttige formål. En midlertidig Forvalter udpeges af
Protektor til at forestå den praktiske del af nedlæggelsen (se § 2.b). Er
der ingen Protektor, vælger Fællesmødet en midlertidig Forvalter.

Oprettelsen

§9. Denne vedtægt er oprettet og formuleret på Tilogaard
Meditationskole, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde den femte oktober
2012 af Lama Tendar Olaf Høyer. Første salen på hovedhuset,
Bulbrovej 28, 4913 Horslunde, stilles til rådighed for Skolen uden
betaling, indtil ejendommen kan gives til institutionen i evig eje. Lama
Tendar Olaf Høyer forhandler med ejendommens kreditgivere om en
sådan overdragelse på en passende måde på et passende tidspunkt.
Tilogaard, den femte oktober 2012, Lama Tendar Olaf Høyer.
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