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Afgørelse om aktindsigt, Fonden Martinus Åndsvidenskabelige In-

stitut (tidligere MARTINUS AKTIVITETSFOND), CVR-nr. 19 96 

14 86 

 

Erhvervsstyrelsen har den 25. august 2016 modtaget din e-mail og ved-

lagt brev fra Vagn Noach, Jan Langekær og Ingrid Holck med anmod-

ning om aktindsigt i følgende: 

 

”Endelig anmoder vi om at få tilsendt eventuelle senere 

fremkomne akter i denne sag, i fortsættelse af de dokumen-

ter vi allerede har modtaget. 

 

Erhvervsstyrelsen skal indledningsvis oplyse, at vi ikke var opmærk-

somme på, at brevet fra Vagn Noach, Jan Langekær og Ingrid Holck af 

25. august 2016 på side 3 også indeholdte en anmodning om aktindsigt 

og vi skal derfor beklage, at vi ikke i medfør af offentlighedslovens § 39, 

stk. 2, har behandlet anmodningen om aktindsigt inden for 7 arbejdsda-

ge. 

 

Styrelsen bemærker, at I ikke kan anses for at være part i forvaltningslo-

vens forstand i forhold til det sagsområde, der er anført i din anmodning, 

og styrelsen har derfor behandlet din anmodning om aktindsigt efter be-

stemmelserne i lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedslo-

ven)
1
. 

 

Erhvervsstyrelsen forstår jeres anmodning således, at I ønsker aktindsigt 

i samtlige sager med relation til Erhvervsstyrelsens fondsretlige tilsyn 

med Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (tidligere 

MARTINUS AKTIVITETSFOND), CVR-nr. 19 96 14 86, siden den 27. 

maj 2016. 

 

Styrelsen skal på den baggrund meddele jer aktindsigt i de vedlagte do-

kumenter, jf. offentlighedslovens § 7.  
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 Jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013. 
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Hvis I har spørgsmål til ovenstående, skal I være velkomne til at kontak-

te mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Emil Bach Worsøe 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 35 29 14 12 

E-post emiwor@erst.dk 


