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. Sådanne interesserede
inviteres til medlemskab af Skolen. 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 befrielse og oplysning.
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 var Skolens Protektor indtil hans død i 2014. Den
nuværende protektor er den 17. Karmapa Thrinley Thaye Dordje.

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
Tilogaard Meditationskoles vedtægt

www.tilogaard.dk

1

Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, indtil den nye
Skoleleder overtager myndigheden. Den nye Skoleleder udpeges af
Protektor blandt de anbefalede kandidater, som Skolens bestyrelse
foreslår. Ønsker Protektor ikke at følge anbefalingen, kan Protektor
forslå andre kandidater til Bestyrelsen, som derpå tager stilling til
forslaget. Bestyrelsen sender derpå deres beslutning til Protektor for
godkendelse. Hvis Protektor ikke godkender beslutningen, gentages
processen som ovenfor beskrevet. Denne procedure foretages for at
sikre en dansk beslutning på den ene side og udpegning af en
autoriseret Dharmalærer, som Karma Kadjy traditionens overhoved kan
stå inde for, så en ægte Buddha Dharma transmission foregår på Skolen.

§2.c. Når den 17. Karmapa Thinley Taye Dordje udpeger den nye
15. Shamarpa inkarnation, og denne bliver myndig, overgår retten som
Protektor (se §1 og §2.b) til den nye 15. Shamarpa. Når den nye 15.
Shamarpa har udpeget en ny 18. Karmapa, bliver denne den næste
Protektor, når den nye 15. Shamarpa dør, og så fremdeles. Når og hvis
denne spirituelle arvefølge af en eller anden grund brydes, træffer
bestyrelsen beslutning om den fremtidige Protektor. Ved afstemning om
sådan ny Protektor, kræves et flertal på 60% i bestyrelsen.
§3. (udgået)

Ledelse

§4.a. Tilogaard Meditationskole bestyres af Skolelederen (se

§2.b)

sammen med en Forvalter og eventuelt flere medlemmer. Forvalteren
udpeges og afskediges af Skolelederen. Skolelederen tegner Tilogaard
Meditationskole. Bestyrelsen supplerer sig selv med et passende antal
medlemmer og konstituerer sig selv med passende beføjelser til
Forvalteren, bortset fra tegningsretten, ved skriftlig fuldmagt.
Skolelederen kan inddrage en sådan fuldmagt, afskedige bestyrelsens
medlemmer og udpege nye. Skriftlig fuldmagt kan også gives til en
eventuel kasserer med beføjelser til at administrere løbende indtægter
og udgifter, bortset fra forpligtende tegningsret. Bestyrelsen udpeger en
bilagskontrollant, som gennemgår årsregnskabet og rapporterer. Ingen i
bestyrelsen 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.

§5 & §6 (udgået)

Tilogaard Meditationskoles vedtægt

www.tilogaard.dk

2

Ændring af vedtægten & opløsning

§7.a.

Denne

vedtægt kan kun ændres af en enig bestyrelse.
Ændringerne træder ikke i kraft, før endnu et bestyrelsesmøde, tidligst
½ år senere, har bekræftet beslutningen i enighed.

§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 bestyrelsen er enig. Er der ingen Skoleleder
eller Forvalter, vedtager resten af bestyrelsen nedlæggelsen. Er der slet
ingen bestyrelse, overdrages skolens fremtid til protektors diskretion.
Eventuel løs og fast ejendom og formue gives bort ved opløsning af
Skolen til andre Dharma organisationer. Finder bestyrelsen, subsidiært
protektor, ikke værdige Dharma organisationer at give ejendom og
formue til, gives værdierne i stedet til værdige almennyttige formål.

Oprettelse og ændring

§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.

§10. Tilogaard Meditationskole blev nedlagt på et fællesmøde blandt
medlemmerne den 29. august 2021, fordi der var for få medlemmer.
Nedlæggelsen blev bekræftet den 2. april 2022 af endnu et Fællesmøde
i følge gammel vedtægt. Navn og økonomi overgår herefter straks til
den nyoprettede Tilogaard Meditationskole den 2. april 2022. Der er
små ændringer i den oprindelige vedtægts §1 og §2. Bemærk at §3, §5
og §6 om medlemmernes fællesmøde udgår helt. §4.a, §7.a og §8 er
blevet omformulerede, fordi medlemmernes fællesmøde udgår. Det
tidligere medlemmernes fællesmødes beføjelser overgår til bestyrelsen.
Får Skolen i fremtiden mange aktive medlemmer, bør vedtægten
ændres med henblik på medlemsdemokratisk indflydelse.
Tilogaard, den anden april 2022, Lama Tendar Olaf Høyer.
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