
 
 
 

Samten Tse Danmark 
 Vedtægter for foreningen Samten Tse Charitable Society Danmark 

 
 
 

§ 1 
 

 Foreningens navn og hjemsted  
 
Foreningens navn er Samten Tse Charitable Society Danmark, synonymt med Samten Tse Danmark, 
og foreningens hjemsted er Enebærvænget 8, DK-8600 Silkeborg, Danmark 
 
 

§ 2 
 

 Beskrivelse af foreningen 
 

Foreningen er medlem af Samten Tse Charitable Society/ Mindrolling Charitable Society og er en 
frivillig, ikke-erhvervsdrivende forening. 
 
 

§ 3 
Formål 

 
Foreningens hovedformål er at studere og tilgængeliggøre den buddhistiske traditions spirituelle og 
kulturelle arv, således som den især er bevaret i Himalayaregionen. 
Herudover har foreningen som formål at bidrage til at øge offentlighedens interesse for denne 
tradition og dens muligheder for anvendelse indenfor områder som psykologi, økologi samt sociale 
og velgørende aktiviteter. 
 
 

§ 4 
Særlige aktiviteter 

 
Særlige aktiviteter til fremme af foreningens formål kan være 
 
           - at etablere og opretholde et center for studier og meditation 
           - at organisere besøg af udenlandske lærere i Danmark 
           - at organisere kurser, foredrag, seminarer, uddannelsesprogrammer og evt. udstillinger 
           - at etablere og opretholde et bibliotek, arkiv- og dokumentationscenter 
           - at oversætte og udgive tekster 
           - at støtte medlemmer af foreningen materielt, så de kan deltage i studieprogrammer 
           - at samarbejde med lignende organisationer i Danmark og i udlandet 
 
 

 



§ 5 
Medlemsforhold 

 
1. Enhver person over 15 år, som kan tilslutte sig foreningens formål (jf. § 3), samt anerkende 

foreningens spirituelle ledelse (jf. § 6) kan blive medlem af foreningen. 
  
 
2. Følgende betingelser skal opfyldes for at blive medlem: skriftlig ansøgning (evt. via 

foreningens hjemmeside), bestyrelsens godkendelse samt betaling af medlemskontingent. 
 

3. Et medlem har følgende rettigheder 
 

-  at fremsætte forslag, kommentarer, initiativer 
-  at deltage i foreningens aktiviteter og få gavn af muligheden for at studere og praktisere 
-  at deltage i foreningens generalforsamling 
  

 
4. Et medlem er forpligtet til 

 
-  at sikre at hendes/hans aktiviteter i foreningens regi er i overensstemmelse med       
foreningens mål og visioner 
-  at respektere foreningens vedtægter 
-  at betale kontingent som besluttet af generalforsamlingen 

 
 

5. Medlemskab kan ophøre på følgende måder 
 
-  ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse med ønske om at udtræde af foreningen 
-  ved beslutning taget af bestyrelsen på baggrund af medlemmets manglende          
kontingentbetaling eller aktiviteter, der strider mod foreningens formål 
-  ved opløsning af foreningen 

 

 

§ 6 
Foreningens ledelse 

 
1. Som følge af bestemmelsen om nærværende forenings medlemskab af Samten Tse Charitable 

Society/ Mindrolling Charitable Society (jf. § 2) udgør Hendes Eminence Mindrolling Jetsün 
Khandro Rinpoche foreningens øverste spirituelle myndighed. 

 
2. For at indhente Rinpoches rådgivning og sikre, at foreningens løbende arbejde sker i 

overensstemmelse med de angivne formål og retningslinjer, har bestyrelsen pligt til at 
forelægge Rinpoche, eller en anden af hende udpeget person, dagsordenforslag til 
generalforsamling og bestyrelsesmøder samt liste over opstillede kandidater til tillidsposter 
for forhåndsgodkendelse eller veto. 
 

3. Generalforsamlingen er foreningens øverste verdslige myndighed, og foreningens daglige 
ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. 



 
 

4. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt og indkaldes af formanden med mindst 4 ugers 
varsel. Indkaldelse kan ske pr. mail og/eller via foreningens hjemmeside, og skal indeholde 
dagsorden samt regnskab for den forgangne periode. 

 
 

5. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter 
 
1 – Valg af dirigent og referent 
2 – Bestyrelsens beretning 
3 – Forelæggelse af regnskab for godkendelse 
4 – Fastsættelse af kontingent 
5 – Behandling af indkomne forslag 
6 – Valg af bestyrelse 
7 – Valg af intern og/eller ekstern revisor 

 

6. Forslag til dagsorden skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen. Forhåndsgodkendte indkomne forslag samt bilag tilgængeliggøres på 
foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 

7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed og er 
beslutningsdygtig ved fremmøde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Er 
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder formanden til en ny generalforsamling 
til afholdelse senest en måned efter den oprindeligt fastsatte dato. Denne anden 
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagende medlemmer. 
Beslutningsreferat tilgængeliggøres på foreningens hjemmeside og videreformidles af 
formanden til Rinpoche. 
Ændringer af foreningens vedtægter kræver vedtagelse af ¾ af de fremmødte medlemmer. 

 

8. Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. 
 
Det påhviler bestyrelsen 
- at effektuere generalforsamlingens beslutninger 
- at koordinere foreningens aktiviteter, herunder føre et medlemskartotek  
- at informere foreningens medlemmer om diverse aktiviteter via mail eller foreningens 

hjemmeside 
- at varetage foreningens økonomi. Bestyrelsen er bemyndiget til evt. at udpege en kasserer 

for foreningen udenfor egen kreds. 
 

9. Bestyrelsens formand samt evt. andre af Rinpoche udpegede medlemmer af bestyrelsen er 
bemyndiget til at udtale sig offentligt på vegne af foreningen. 

 
 
 
 
 
 



 
§ 7 

Foreningens økonomi 
 

1. Formand, næstformand og kasserer tegner foreningen hver for sig. 
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der 
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 
2. Generalforsamlingen vælger hvert år en intern revisor. Generalforsamlingen kan beslutte at 

vælge en ekstern revisor, som i givet fald skal være statsautoriseret eller registreret. 
 
 

3. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udfærdiges et fuldstændigt 
regnskab efter almindelige regnskabsprincipper. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og 
påtegnes af revisor. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31.12.2018. 

 
 
 

§ 8 
Foreningens opløsning 

 
1. Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun ske på to inden for 1 måned hinanden følgende 

generalforsamlinger med minimum ¾ af de fremmødtes stemmer. 
 

2. Ved opløsning af foreningen overgår foreningens aktiver til Samten Tse Charitable Society/ 
Mindrolling Charitable Society, med mindre Rinpoche beslutter andet. 

 

 


