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Fondens navn er "Martinus Aktivitetsfond". Den fører tillige navnet "Fonden 
Martinus Institut". · --~----· ,_Nt 

Fondens hjemsted er Frederiksberg. 

Struktur 

Fonden varetager alle de erhvervsaktiviteter, som Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut beskæftiger sig med. Den er erhvervsdrivende. 

Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden form for 
medlemskab. 

Formål 

De erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, dvs. at udgive 
tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og 
oplysning. 
Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og (sommer)boliger i 
Maninus Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed incl. leje af Mariendalsvej 94-
96, 2000 F samt undervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som 
f eks. drift af cafeteria m.m. 

Hovedformålet med Martinus værker er: 
"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener" 
(Livets Bog stk. 117). Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på 
jorden. 

I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden 
tjene det formål at oplyse om Martinus' værker og gøre disse værker tilgængelige for 
interesserede, herunder ved salg, oversættelse og undervisning i betryggende form. 

Oprettelse og kapitalforhold 

Fanden er stiftet af Martinus Åndsvidenskabelige Institut den 1. juni 1996 med 
overtagelse af erhvervsmæssige aktiviteter fra samme pr. 1. januar 1996. 

De nødvendige midler til Fondens virksomhed tilvejebringes fortrinsvis ved egen 
indtjening og ved ubetingede gaver og/eller bidrag. 
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Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene 
anvendes til Fandens formål efter § 3. 

For Fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue. 

Ingen af Fondens bidragydere kan have nogen andel i eller krav på Fondens formue, 
ligesom de ikke kan drages til ansvar for Fondens handlinger, undladelser eller 
forpligtelser. 

Fandens grundkapital er to millioner kroner ved indskud af værdier/virksomhed fra 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut. 

Ledelse 

Fonden ledes af en bestyrelse, som består af tre-fem myndige, vederhæftige og 
uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen sig selv. Nye bestyrelsesmedlemmer indgår 
for en periode af højst syv år og genindtræden kan ikke finde sted. 

Bestyrelsens medlemmer bliver formand efter anciennitet. 

Bestyrelsen kan udpege en til to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret. Ved medlemsafgang indtræder suppleanten - eller hvis der er udpeget to 
suppleanter normalt den først udpegede af disse - som nyt medlem af bestyrelsen. 
Lader bestyrelsen i sidstnævnte tilfælde den anden suppleant indtræde, fratræder den 
først udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. Ingen kan være suppleant 
og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år. 

Hvervet som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet. 

Bestyrelsens kompetence m.v. 

Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fandens anliggender. Den er 
beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Bestyrelsen skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke opnås, kan 
beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmøde, hvortil alle medlemmer skal 
indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i rimelig god tid informeres 
ski iftligt om den beslatrting, ået il<Ke nar været muligt at opna erughed om. Opnås 
der fortsat ikke enighed om det udsatte spørgsmål kan der træffes beslutning med et 
flertal på mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer. 

Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 
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§ 8 Regnskab og revision 

Stk. 1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 111-31/12 1996. 

Stk. 2 Fondens regnskaber skal revideres af en eller flere af bestyrelsen udpegede 
statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og den 
reviderede status tilgængelig for interesserede. 

§ 9 Fundatsændringer 

Stk. 1 Bestyrelsen kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige bestyrelsesmedlemmer 
foreslå ændringer i fundatsen. Disse ændringer skal inden de kan træde i kraft 
godkendes af Fondsmyndigheden. 

Stk. 2 Der kan ikke foretages nogen ændring af Fondens principielle formål og struktur, 
således som disse er beskrevet i§ 2, 3, 4 (stk. 2-5), 9 og 10. 

§ 10 Opløsning 

Stk. 1 Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning i den samlede bestyrelse, jfr. Dog 
den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde. 

Stk. 2 Ved opløsning afFonden skal samtlige Fondens midler uddeles i overensstemmelse 
med formålet i § 3. 

Stk. 3 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af Fondens bidragydere 
eller til nogen andens personlige ejendom. 

§ 11 Overgangsbestemmelser 

Stk. 1 Stifteren ønsker at Grethe Brinkhard er formand for bestyrelsen indtil sin udtræden. 

Stk. 2 De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver medmindre de ønsker sig fritaget herfor 
formand efter anciennitet og varetager dette hverv indtil deres udtræden. 

Stk. 3 Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de bestyrelsesmedlemmer, 
som er udpeget i forbindelse med stiftelsen. Ud over disse bestyrelsesmedlemmer kan 
ingen være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år. 
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Fundatsen er fastsat ved Fondens stiftelse pr. 1. juni 1996. Der er foretaget mindre 
ændringer i 2001. 

Frederiksberg, den 20. september 2001 

Torben Søe 
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