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Vi har efter aftale med ledelsen til brug for registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen revideret 

fondens bogføringsbalance pr. 31. august 2008, udvisende et resultat på t.kr. 506, og en egenkapital på 

t.kr. 5.677. 

Fondens ledelse har ansvaret for bogføringsbalancen. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at 

udtrykke en konklusion om bogføringsbalancen, herunder hvorvidt grundkapitalen er i behold pr. 31. 

august 2008. 

Det udførte arbejde 

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræ-

ver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at bog

føringsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinfonnation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersø

gelse af information, der understøtter de i bogføringsbalancen anførte beløb og oplysninger. Revisio

nen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige 

skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af opgørelsen. Det er vor 

opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 
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Konklusion 

Det er vor opfattelse, at bogføringsbalancen pr. 31. august 2008, giver et retvisende billede af fondens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2008. Vi kan erklære, at grundkapitalen er i be

hold. 

Roskilde, den 24. september 2008 

Registreret revisor 

8371 D 2008 Ol 

!+El+! 

Statsautoriseret revisor 
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Revisorlinien Danmark 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Københavnsvej 37 

3400 Hillerød 

Martinus Aktivitetsfond 

I en skrivelse af 1. september 2003 har De på vegne af Deres klient Martinus 
Aktivitetsfond, der er en erhvervsdrivende fond, anmodet om fritagelse for 
beskatning af gave, 2 mio. kr. fra Martinus Idealfond, CVR 20 03 38 78. 

Det kan i den anledning oplyses, at i henhold til fondsbeskatningslovens § 3, 
stk. 3 gælder det nu, at gaver til fonde kun skal medregnes ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling eller det 
i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum 
skal anvendes til uddeling. 

De har anført, at gaven skal tillægges Martinus Aktivitetsfonds grundkapital, 
og med henvisning til ovenstående bestemmelse, skal den således ikke 
medregnes til den skattepligtige indkomst. 

Venlig hilsen 

~~ 
Kopi til 

Martinus Aktivitetsfond, Mariendalsvej 94, 96, 2000 Frederiksberg 

j 5 MRS. 2007 

JUN 

,;.~§5~8t'Eiih1B~t26o:f· J' 

Cvr: 19961486 

Sagsbeh: HJ 

Telefon: 3821 2645 

Værelsesnr: 3.lOOA 

Økonomidirektoratet 

Skatteafdelingen 

Selskabsligningen 

Rådhuset 

2000 Frederiksberg 

www.frederiksberg.dk 

Telefon 38 21 21 21 

Telefax 38 21 29 94 

Erhvervsligningen@frederik! 

berg.dk 
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RevisorLinien Danmark 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

I 5 MRS. 2007 

Skattedirektoratet 
Frederiksberg Kommune 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksben! 301-311-brevSkattedirektorat.O 10903 

Vedr.: Martinus Idealfond. SE nr. 20 03 38 78 I Martinus Aktivitetsfond. SE nr. 19 96 14 86 

JUN 

Undertegnede skal som bestyrelsesvalgt revisor for de 2 ovennævnte fonde anmode skattemyndigheden 
om fritagelse for beskatning af "gave" stor kr. 2 mio. fra Martinus Idealfond til Martinus Aktivitetsfond, 
idet bemærkes - med respekt for den eksisterende lovgivning - at gaven selvsagt skal tillægges Martinus 
Aktivitetsfonds grundkapital. 

Vi henviser i øvrigt til tidligere ansøgninger og korrespondance med skattedirektoratet og står fremdeles 
til rådighed med de supplerende oplysninger, som skattedirektoratet måtte have brug for. 

filll~f~~kCl.~E·H ZsePt~mb~t ·2003···~· 
Med venlig hilsen 

Finn Bentzens Revisionsinstitut 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Bent Andrup 
Statsautoriseret revisor 

l :L~n~en 
S~tterek~.S.D. 

l 

Københavnsvej 3 7 . 3400 Hillerød 

Telefon (+45) 48 26 53 25 . Fax (+45) 48 26 15 20 . Giro 226-5303 . CVR l 184408 l 
E-mail finn.bentzen@mail.tele.dk 
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 
Att.: Hr. Johan Leonhard Svendsen 

EAH\ll!llVS• oe Seu1<ABssTvReLsEN 

1 5 MRS. 2007 

JUN 

Vedr.: Martinus Aktivitetsfond. CVR-nr. 19 96 14 86 

3 I l-brevE&S-130307 

Indledningsvis henviser vi den sene besvarelse til vor telefonsamtale af 19. februar 2007 med Fr. 
Karen Christensen. 

Vi står noget uforstående overfor indholdet af Styrelsens skrivelse af 24. januar 2007, idet vi mener 
med tilsendte dokumenter at have anmeldt ændringer i grundkapitalen til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen med indsendelse af; 

1. Ansøgning til Skattedirektoratet Frederiksberg Kommune af 1. september 2003 
2. Økonomidirektoratet Frederiksberg Kommune besvarelse af 5. september 2003 
3. Kopi af forhandlingsprotokol pag. 20 + 21 af29. maj 2004 for Martinus Aktivitetsfond 
4. Kopi af årsrapport for 2003, siderne 10, 12, 20 + 27 for Martinus Aktivitetsfond 
5. Kopi af årsrapport for 2003, siderne 7 + 14 for Martinus Ideal Fond 
6. Kopi af forhandlingsprotokol pag. 46 + 47af8. september 2003 for Martinus Ideal Fond 
7. Kopi af skrivelse til Martinus Ideal Fond af 8. september 2003 for så vidt angår punkt 3. 

Måtte tilsendte give anledning til supplerende spørgsmål, står vi selvsagt til rådighed hermed på vor 
klients vegne. 

Hiller!1d, den 13. marts 2007 
/Med venlig hilsen 

Finn Bentzens evisionsinstitut A/S 

Bilagt ovennævnte dokumenter 

c.c. Trekroner Revision A/S - Linnea 
Martinus Aktivitetsfond 

mn B ntzen 

Sk tterevi o ~ JD. 

FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT NS 

KØBENHAVNSVEJ 37 · 3400 HILLERØD · TLF. 48 26 53 25 · FAX 48 26 15 20 · E-MAIL FINN@REVISORLINIEN.DK 
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3 0 SEP. 2008 

Den 8. september 2003 afholdtes bestyrelsesmøde i MARTINUS AKTIVITETSFOND på Fondens 
kontor på Frederiksberg. 

Bestyrelsen var repræsenteret og beslutningsdygtig jf. de omstående underskrifter. 

På dagsordenen var følgende punkt: 

1. Kapitalforhøjelse af grundkapitalen 

Ad 1. Kapitalforhøielse af 2rundkaoitalen 

Fonden har modtaget gave fra MARTINUS IDEALFOND dags dato på kr. 2.000.000 som delvis 
gældseftergivelse og delvis overdragelse af obligationer (kr. 1.270.523,50). Denne er betinget givet 
som anvendt til kapitalforhøjelse af grundkapitalen, hvorfor denne hermed besluttes ændret fra de 
nuværende kr. 2.000.000 til kr. 4.000.000. 

Således besluttet på bestyrelsesmødet. 

Frederiksberg, den 8. september 2003 

~ 
Inger Sørensen 





§1 

Stk. 1 

Stk. 2 

§2 

Stk. 1 

Stk. 2 

§3 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Navn og hjemsted 

Fundats 
for 

Martinus Aktivitetsfond 

Fondens navn er "Martinus Aktivitetsfond". Den fører tillige navnet "Fonden 
Martinus Institut". 

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 (sornmer)boliger i 
Martinus 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. 
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§4 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Stk. 6 

§5 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

§6 

Stk. 1 

Stk. 2 

Oprettelse og kapitalforhold 

Fonden 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. 

Samtlige Fondens indtægter og de til 'denne ydede bidrag og gaver kan alene 
anvendes til Fondens 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. 

Fondens grundkapital bestod ved stiftelsen i 1996 af to millioner kroner ved indskud 
af værdier/virksomhed fra Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Grundkapitalen er 
i 2003 forhøjet til fire millioner kroner ved indskud på to millioner kroner modtaget 
som gave 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. 

Tegn in gsregler 

Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller af tre 
bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Bestyrelsen kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til Fondens 
medarbejdere, dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 
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§7 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

§8 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

§9 

Stk. 1 

Stk. 2 

§ 10 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Bestyrelsens kompetence m.v. 

Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fondens 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 
skriftligt om den beslutning, det ikke har været muligt at opnå enighed 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. 

Regnskab og revision 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 111-31112 1996. 

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

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

Fundatsændringer 

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. 

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. 

Opløsning 

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

Ved opløsning af Fonden skal samtlige Fondens midler uddeles i overensstemmelse 
med formålet i§ 3. 

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

3 



§ 11 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Overgangsbestemmelser 

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

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

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. 

Fundatsen er fastsat ved Fondens stiftelse pr. 1. juni 1996. Der er foretaget mindre 
ændringer i 2001 og 2003. 

Frederik(sp:g~ ~en l:~ember 2003 

)\~ . (Le~ 
Willem-J~ Inger ~rensen 

7 S::Z--e:- . 
Torben Søe.....-

4 



Ændringer 

Grundkapitalen§ 4 stk. 6 er ændret fra to til fire millioner kroner i december 2003. 

5 
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2000 Frederiksberg 
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Den uafltængige revisors erklæring 

Til bestyrelsen i Martinus Aktivitetsfond, CVR-nr. 19 96 14 86 

Roskilde, den 26. september 2008 

LW/kr 8371 D 2008 01.docx 

Vi har efter aftale med ledelsen til brug for registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen revideret 

fondens bogføringsbalance pr. 31. august 2008, udvisende et resultat på t.kr. 506, og en egenkapital på 

t.kr. 5.677. 

Fondens ledelse har ansvaret for bogføringsbalancen. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde at 

udtrykke en konklusion om bogføringsbalancen, herunder hvorvidt grundkapitalen er i behold pr. 31. 

august 2008. 

Det udførte arbejde 

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræ

ver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at bog

føringsbalancen ikke indeholder væsen~lig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersø

gelse af information, der understøtter de i bogføringsbalancen anførte beløb og oplysninger. Revisio

nen omfatter endvidere stillingtagen til den afledeisen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige 

skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af opgørelsen. Det er vor 

opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 
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Konklusion 

Det er vor opfattelse, at bogføringsbalancen pr. 31. august 2008, giver et retvisende billede af fondens 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2008. Vi kan erklære, at grundkapitalen er i be

hold. 

Roskilde, den 24. september 2008 

~ub~~. 
Registreret revisor 

8371 D 2008 01 

l+El+I 

Statsautoriseret revisor 
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A) ANMELDELSEN VEDRØRER 

[] stiftelse 

D ledelsesændring 

D adresseændring 

n l.. __ J vedtægtsændring 

~ ændring i kapitalforhold 

B) ANMELDER 

1 Navn: 
Martinus Aktivitetsfond 

2 f\d ressE;? c/o: 

Vej: 

·Mariendalsvej 
postboks: 

postnr.: 

_2000 
3 Telefon nr.: 
·····-···· . . 

,38346280 

bynavn: 

postdistrikt: 

Frederiksberg 

4 Referencenr./journalnr.: 

C) VIRKSOMHEDEN 

[J omdannelse 

D fusion 

[J likvidation 

[] afsluttende likvidation 

r-1 genoptagelse 

Telefaxnr.: 
•38346180 

nr.: 

j94-96 

evt. land: 

1 Ny virksomhed. Selskabsform: 

reassumption 

,..., 
afsluttende reassum ption . i 

r-~ 

spaltning ,, i 

'········ 

SE-selskab 

D andet 

etage: side: 

Giro: 

https://secure.incaptiva.net/XForm/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=463... 29-09-2008 



2 Bestående virksomhed. CVR-nr.: 
19961486 

3 Virksomhedens navn: 
. Martinus Aktivitetsfond 

Vej: 

. Mariendalsvej 
postboks: 

postnr.: 

2000 

bynavn: 

postdistrikt: 

Frederiksberg 

5 Hj~mstec:J~kommlJne: 

. Frederiksberg 

D) DATO FOR: 

Stiftelse: 

Generalforsamling eller beslutning: 

Proklama ved likvidation (offentliggjort) den: 

nr.: 

!94-96 

evt. land: 

Proklama ved flytning (SE-selskab) (offentliggjort) den: 

E) STIFTERE, LEDELSE OG REVISOR M.FL. 

1. Indtrædende: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 

bynavn: 

postdistrikt: 

Indtræder som: 

andet: 

nr.: 

land: 

andet: 

Page 2of10 

etage: side: 

( dd/rnd/år) 

o s ':o 9 · 2 o .o :3 

Tiltrædelsesdato: 

etage: side: 
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Vej: 

postboks: 

postnr.: 

Stilling: 

Navri: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

bynavn: 

postdistrikt: 

..... ;: 

bynavn: 

postdistrikt: 

bynavn: 

postdistrikt: 

bynavn: 

postdistrikt: 

Page 3of10 

nr.: etage: side: 

land: 

andet: 

nr.: etage: side: 

land: 

andet: 

nr.: etage: side: 

land: 

andet: 

nr.: etage: side: 

land: 
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Stilling: andet: 

f\jayn: 

Adresse 
Vej: nr.: etage: side: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: land: 

Stilling: andet: 

Navn: 

Adresse: Forretningsadresse: 
Vej: nr.: etage: side: Vej: nr.: etage: side: 

postboks: bynavn: postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: land: postnr.: postdistrikt: land: 

Reg.nr: andet: 

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

bynavn: 

postdistrikt: 

2 Fratrædende 

Navn: 

Navn: 

nr.: etage: side: 

land: 

Fratræder som Fratrædelsesdato 

Andet: 

https ://secure.incapti va.net/XF orm/frontend/show. aspx?action=print&b lanketid=463... 2 9-09-2008 



Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

F) VEDTÆGTSFORHOLD 

1 Regnskabsår: 

første regnskabsperiode: 

2 Nyt regnskabsår: 

omlægningsperiode: 

Page 5of10 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

(dd/md/år) (dd/md) 
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3 Nyt navn: 

4 Nye binavne: 

5 Afmelding af binavne: 

6 Ny hjemstedskommune: 

7 NY hjelTl?tec:j?adresse c/o: 

Vej: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: 

8 Angiv for ændring af: 

formål: 

andre ændringer: 

G) KAPlTALFORHOLD 

nr.: etage: 

tegningsregel: kapitalklasser: 

1 Aktiekapital, anpartskapital eller tilsva_rende før ændringen:2000000 

2 Kapitalforhøjelse, besluttet med nom. beløb kr.: 

3 Evt. kapitalklasser, nom. beløb, kr.: 
A: B: 

Kapitalen er indbetalt i/ved: 

4 - kontanter nom. beløb, kr.:· 

.2000000 

Andet: 

kurs: 

Page 6of10 

side: 
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5 - andre værdier nom. beløb, kr.: i 1270523,50 

6 - gældskonvertering nom. beløb, kr.: . 729476,50 

7 - konvertibel lån nom. beløb, kr.: 

8 - fusion nom. beløb, kr.: 

9 - spaltning nom. beløb, kr.: 

10 - overførsel fra nom. beløb, kr.:. 
reserver/overskud 

11 - Beslutning om konvertibelt lån, lånebeløb, kr.: 

12 - Konverteringsperiode: 

13 - Kapitalnedsættelse besluttet med nom. beløb kr.: 

14 - Evt. kapitalklasser, nom. beløb kr.: 
A: B: 

Nedsættelsen er sket 

~~vE.:qil dækning af underskud nom. beløb kr.: 

16 - til spaltning: nom. beløb, kr.: 

17 - nedsættelse til udbet.: nom. beløb, kr.: 

18 - nedsættelse til henlæggelse i fond, kr.: 

Gennemførelse af kapitalnedsættelse efter proklama: 
19 - Proklamadato 

20 - Kapital endelig nedsat med kr.: 

21 - Komplementarernes indskud nom. beløb, kr.: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

H) FILIALER AF UDENLANDSKE SELSKABER 

Det udenlandske hovedselskabs: 

1 navn: 

kurs: 100 

kurs: 100 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

Andet: 

..... kurs:. 

kurs: 

nom. beløb, kr.:• 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

Page 7of10 
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r hjemstedsadresse: 

land: 

3 registreringsnr: 

4 registreringsmyndighed: 

. ........ . ..... . 

5 formål: 

7 vedtægters nyeste dato: 

8 regnskabsår: 

9 tegnet kapital: 

Page 8of10 

valuta: 

1() indbetalt kapitci}: valuta: termin for rest indb.: 

Filiale-ns -
11 formål: ..................... 

12 tegningsregel: 

Filial af udenlandsk bankaktieselskab tillige 
13 filialkapitalens størrelse: 

I) UNDERSKRIFTSFORHOLD 

................... ··-······ 

indbetalt dato: __ 

Anmelder eller ledelsen bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger med 
nedenstående underskrift. 
Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder 
lovgivningens krav og er villige til at påtage sig hvervet/stillingen . 

... .. ,..... ... . .... 

DATO: 2 9 _ 0 :9 12 .O 0 ·s 

I en printet version anføres navn med maskinskrift eller blokbogstaver og underskrift 

Underskrift: 
/Willy Kuijper og Inger Sørensen 
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Fonden Martinus Institut 

Martinus Aktivitetsfond 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Att.: Center for CVR Registrering, Anne Struve 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 

000110 

-:.if?.. _____ :;a::: ______ 

ERHVERVS· OG SELSKABHTY!lELSEN . 

3 0 SEP. 2008 

29.september 2008 

Vedørende CVR nr. 19961486 Martinus Aktivitetsfond 

Kære Anne Struve! 

Velkommen tilbage fra ferie. 

Vedlagt følger som aftalt: 

• Anmeldelse om forhøjelse af grundkapitalen 
• Revisorerklæring fra Trekroner Revision A/S 
• Fundats for Martinus Aktivitetsfond 
• Referat af bestyrelsesmøde af 8. september 2003 indeholdende specifikation af indbeta

ling af kapitalforhøjelsen. 

Anmeldelsen fremsendes for en sikkerhedsskyld både som fysisk· post og per e-mail til 
as@eogs.dk samt anmeldelse@eogs.dk. 

Såfremt der skulle være nogen spørgsmål er du meget velkommen til a~ kontakte mig på tlf. 38 
38 08 83 eller på miil mobil 20 15 87 70. 

Med venlig hilsen 

ann Jakobsen 
Martinus Aktivitetsfond 

Mariendalsvej 94-96 
DK-2000 Frederiksberg 
info@martinus.dk 

Telefon 
38 34 62 80 

Telefax 
38 34 61 80 

BG Bank konto: 1199 642 9580 
IBAN: DK73 30000006429580 
SWIFT BIC: DABADKKK 

CVRnr. 
19961486 



RevisorLinien Danmark 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

1\1artinus IdealFond 
Mariendalsvej 94 - 96 
2000 Frederiksber~ 

Att.: Hr. Willy Kuijper 

3. Gave til Martinus Aktivitetsfond 

I 5 
MHS. 2007 

301-brev.080<103 

Som du har modtaget kopi affra Økonomidirektoratet i Frederiksberg Kommune har vor ansøgning om 
forhøjelse af giundkapital givet et positivt resultat. Vi vil - som aftalt med dig i telefonen dags dato -
afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der godkender gavegivningen og ligeledes, når du :fremsender 
forslag til uddelinger, medtage disse i protokollatet. 

Københavnsvej 3 7 . 3400 Hillerød 

Telefon (+45) 48 26 53 25 . Fax (+45) 48 26 15 20 . Giro 226-5303 . CVR 11844081 
E-mail finn.bentzen@mail.tele.dk 
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Den 8. september 2003 afholdtes bestyrelsesmøde i MARTINUS IDEAL FOND på Fondens kontor 

på Frederiksberg. 

Til dirigent valgtes skatterevisor F.S.D. Finn Bentzen. 

Rådet/bestyrelsen var repræsenteret og beslutningsdygtig jf. de omstående underskrifter. 

På dagsordenen var følgende punkt: 

1. Uddelinger 

Ad 1 : V ddelinl!er 

Revisor gennemgik ansøgningen af 1. september 2003 og Frederiksberg Skattedirektorats besvarelse 
af 5. september 2003 med det resultat, at en gave fra Martinus Idealfond til Maitinus Aktivitetsfond 
i henhold til Fondsbeskatningsloven§ 3, stk. 3 ikke vil være at betragte som skattepligtig indkomst, 
da gaven skal tillægges Martinus Aktivitetsfonds grundkapital. 

Rådet/bestyrelsen besluttede endvidere at uddele til oversættelsesarbejder 1 2003/2004 ifølge 
projektaftale til; 

Jan Nyborg Tarbensen, rammebeløb 
hvilket beløb løbende udbetales i projektperioden 

september 2003 - medio 2004. Beløbet afregne's ... > 
som udførte delopgaver efter dokumenteret tids- .. . 
forbrug, som afregnes med en timepii~ a'.kr: i:zojjo .· 

. . . . " .. .. .. . . - ~ .· .. 

Mary McGovern, rammebeløb ·· .. · · . . . .·. · 
for perioden 1. december 2003 - uitimo april 2004. 

Oversættelsesarbejdet honoreres·pr. oyersat.t~kst~ .· 
mængde og dokumenteret tidsforbrug;·so1rt'åfregn~s 
med en timepris a kr. 120.00 . .. . . .··.· 

Uddelinger i alt 

100.000 

50.000 

kr. 150.000 

Begge uddelinger vedrører videreførelse af opgaver med registrering af sproglige opdateringer og 
bearbejdning af Martinus's værker i forbindelse med elektronisk manuskiipt samt fortsættelse af 
nødvendige oversættelsesarbejder. 

JUN 



MARTINUS IDEAL FOND 

Således besluttet på bestyrelsesmødet. 

Frederiksberg, den 8. september 2003 

Bestvrelse/råd: 

( A ,'~ --=---
willy Kuij~ 

'/ 

-"-;1 
/ .-~"'4-..?.;.#j~--?~ ... ~, 

Sven-Erik Rævdal Klaus Iversen 

.· .. ·; . 

. ·.~ ·. . . 

~ 4230 

pag.47 

Henrik Hedegård 

6+3 
FBisl 

301-fpro.080903 
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ERHVERVS• OG SELSICABSSTYRELSEN 

1 5 MRS. 2007 

Fonds nr. 9645 

l\'IA.RTINUS IDEAL FOND 

<MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT) 

l\'IARIENDALSVEJ 94 - 96 

2000 FREDERIKSBERG 

ÅRSR.\PPORT FOR 2003 

Københavnsvej 3 7 . 3400 Hillerød 

Telefon (+45)48265325. Fax (+45)48261520. Giro 226-5303. CVR11844081 
E-mail finn@revisorlinien.dk 

JUN 
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RevisorLinien Danmark 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab -

Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

RESULTATOPGØRELSE FOR 2003 

Erhvervsmæssige aktiviteter: 
Lejeindtægter 600.000 

L'l"DT.ÆGTER ERHVERVSl\tVESSIGE 
AKTIVITETER 600.000 

Ejendomsomkostninger 1.062.034 
Administrationsomkostninger 303.835 
Afskrivninger 7.548 

UDGIFTER ERHVERVSl\tVESSIGE 
AKTIVITETER 1.373.417 

RESULTAT ERffVERVSl\tIÆSSIG 
VIRKSOMHED 773.417 

Ikke erhvervsmæssige aktiviteter: 
Bidrag, gaver og arv 4.592.342 
Personaleomkostninger 439.879 
Finansielle indtægter 996.452 
Finansielle udgifter 172.332 

RESULTAT FØR SKAT 4.203.166 

Regulering skat tidligere år 168 
Fondsskat 0 
Regulering, udskudt skat 1.468 

ÅRETS RESULTAT kr. 4.204.802 

Der foreslås disooneret således: 

Gave Martinus Aktivitetsfond 2.000.000 
Uddelinger 2.150.000 
Ikke benyttede hensættelser 0 
Overførsel til egenkapital 54.802 

kr. 4.204.802 

7 

2002 

600.000 

600.000 

644.108 
358.721 

4.895 

1.007.724 

407.724 

2.174.816 
290.880 
767.926 
178.202 

2.065.936 

280 
0 

1.469 

2.067.685 

0 
1.005.000 

30.000 
1.092.685 

2.067.685 
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Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

transport: 

RenteudQifter: 

Offentlige renter 
Bank m.v. 
Depotgebyrer og boxleje 
Prioritetsrenter Martinus Center, Klint 

RESULTAT FØR SKAT 

Regulering skat tidligere år 
Regulering af udskudt skat 
Skat af årets skattepligtige indkomst 

A.RETS RESULTAT 

Der foreslås disooneret således: 

Gave til Martinus Aktivitetsfond 
Uddelinger 
Tilbageførte hensættelser 
Overførsel til egenkapital 

kr. 

kr. 

4.375.498 

0 
666 

9.938 
161.728 

4.203.166 

168 
1.468 

0 

4.204.802 

2.000.000 
2.150.000 

0 
54.802 

4.204.802 

14 

2.255.745 

800 
0 

11.607 
177.402 

2.065.936 

280 
1.469 

0 

2.067.685 

0 
1.005.000 

30.000 
1.092.685 

2.067.685 
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1 5 MRS. 2007 

JUN 

MARTINUS AKTIVITETSFOND 

MARIENDALSVEJ 94 - 96 

2000 FREDERIKSBERG 

ÅRSRAPPORT FOR 2003 

8. REGNSKABSÅR 

Københavnsvej 3 7 . 3400 Hillerød 

Telefon (+45) 48 26 53 25 . Fax (+45) 48 26 15 20 . Giro 226-5303 . CVR 11844081 
E-mail finn@revisorlinien.dk 
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Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Noter 
PASSIVER: 

EGENKAPITAL: 

Grundkapital 
Overført resultat 

4 EGENKAPITAL I ALT 

GÆLD <KORTFRISTETu 

Anden gæld 
5 Skat 

GÆLD I ALT 

PASSIVER I ALT 

BALANCE PR. 31112 2003 

4.000.000 
484.069 

4.484.069 

79.312 
66.803 

146.115 

kr. 4.630.184 

10 

2002 

2.000.000 
236.068 

2.236.068 

815.791 
0 

815.791 

3.051.859 
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Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

NOTER 

Note 4: E!!enkaoital: 

Bevægelserne på instituttets egenkapital kan specificeres som følger: 

Primo 
Gave til forøgelse af grund.kapital 
Årets resultat 

Ultimo 

Note 5: Skat 

Grund
kaoital 

2.000.000 
2.000.000 

4.000.000 

Overført 
overskud 

236.068 

248.001 

484.069 

Der er hensat kr. 87.803 til betaling af skat. I årets løb er betalt kr. 11.018 i skat. 

Note 6: Finansierin!!sindtæi!ter: 

Banker og giro 
Obligationer 
Kursavance obligationer 
Kursregulering valuta 

Note 7: 

kr. 

1.804 
87.901 

187.298 
5.741 

271.262 

12 

I alt 

2.236.068 
2.000.000 

248.001 

4.484.069 

2002 

3.040 
129.385 
15.672 

569 

148.666 

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i 2003 udgjort 4. Det samlede beløb til lønninger, 
honorar og vederlag udgør: 

Bestyrelse/råd 
.Andre ansatte 

kr. 

0 
590.009 

590.009 

0 
517.638 

517.638 
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Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

PASSIVER: 

EGENK..\PIT AL: 

Grundkapital 
Overført resultat 

EGENK..\PIT AL I ALT 

KORTFRISTET GÆLD: 

Fondsskat 

BALANCE PR. 31/12 2003 

Mellemregning, Martinus Ideal Fond 
Skyldig lønsumsafgift 
Skyldig A-skat m.v. 
Skyldig moms 
Skyldige omkostninger i øvrigt 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 

PASSIVER I ALT 

2003 

4.000.000 
484.069 

4.484.069 

66.803 

7.325 
18.131 

53.856 

146.115 

kr. 4.630.184 

20 

2002 

2.000.000 
236.068 

2.236.068 

730.256 
9.414 

23.753 
2.705 

49.663 

815.791 

3.051.859 
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RevisorLinien Danmark 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

27 

BUDGETKONTROL 

BALANCE PR. 31/12 2003 

AKTIVER: ·Bud!!etteret Realiseret Afvi!!elser 

Inventar 182.058 195.906 13.848 
Obligationer, anskaffelsessum 3.363.447 2.977.790 385.657 
Varelager 243.765 264.693 20.928 
Periodiserede renter 29.372 25.035 4.337 
Mellemregning Martinus Ideal Fond 23.896 270.331 294.227 
Andre tilgodehavender 12.280 32.945 20.665 
Likvide beholdninger 536.442 863.484 327.042 

AKTIVER I ALT 4.343.468 4.630.184 286.716 

PASSIVER: 

EGENKAPITAL: 

Egenkapital primo 2.236.068 2.236.068 0 
Udvidelse af grundkapital 2.000.000 2.000.000 0 
Overfø1i resultat 45.900 248.001 202.101 

EGENKAPITAL I ALT 4.281.968 4.484.069 202.101 

GÆLD OG· HENSÆTTELSER: 

Udskudt skat 0 0 0 
Skyldig fondsskat 11.500 66.803 55.303 
Diverse kreditorer 50.000 79.312 29.312 

GiELD IALT 61.500 146.115 84.615 

PASSIVER I ALT kr. 4.343.468 kr. 4.630.184 kr. 286. 716 



:,;.o 4230 

MARTINUS AKTIVITETSFOND pag.20 

Den 29. maj 2004 afholdtes ordinær generalforsamling i Fondens lokaler på Frederiksberg for 
nærværende Fond. 

Samtlige rådsmedlemmer, dog undtaget Inger Sørensen, var tilstede og rådet således 
beslutningsdygtig. 

Til dirigent valgtes skatterevisor F.S.D. Finn Bentzen, Hillerød. 

Eneste punkt på dagsordenen var: 
Revisors gennemgang og Rådets godkendelse af Fondens årsrapport for år 2003 - Fondens 8. 
årsrapp01t - samt revisionsprotokollat for år 2003. 

Revisor gennemgik årets resultat således: 
1. _Gennemgang af revisionsprotokol forsynet med ren revisorpåtegning 
2. Gennemgang af årsrapport: 
• revisionspåtegning 
• ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt anvendt regnskabspraksis 
• resultatopgørelse for år 2003 med specifikationsgennemgang af de enkelte afdelingers 

regnskaber, balance/status, budgetkontrol og budgetkommentarer. 
• der blev henvist til rapport+ revisionsprotokollat f.s.v. angik de talmæssige resultater 
3. Herefter besvarede revisor spørgsmål fra rådets medlemmer omkring diverse 

årsrapportsposter. 

Omkring offentliggørelse af årsrapporten i Kosmos· efterlyste revisor anvisning på, hvordan 
rådet i Martinus Fondene ønskede dette udført. 

Der var en indgående gennemgang og dialog af fondens aktiviteter i år 2003 og de hertil 
knyttede regnskabsresultater. 

' Man bemærkede sig stigningen i de erhvervsmæssige aktiviteter, som var forbedret med ca. kr. 
120.000. Omkostningsforøgelsen var kun ca. kr. 50.000, medens omsætningen var steget ca. kr. 
180.000. Omkostningsstigningen henførte sig til "salgsfremmende" omkostninger med ca. kr. 
19.000 og afskrivninger med ca. kr. 21.000. 

Via en positiv givende dialog mellem rådets medlemmer og revisor sluttede 
regnskabsgeneralforsamlingen med en godkendelse af rapport og protokol i enighed. 

Revisor understregede, at i år 2003 havde regnskabsresultatet været særdeles tilfredsstillende 
med et positivt resultat på ca. kr. 248.000. 

Revisor anbefalede, at der også fremover blev budgetteret med et "årets resultat" for de 
kommende år på mindst et beløb på ca. kr. 200.000. --

Af budgetkontrollen fremgik, at der således for hele året 2003 havde været et positivt "årets 
resultat" på ca. kr. 202.000. • <!;(?] 

---·-~----

1 5 MRS. 2007 

JUN 
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Bestyrelsen bør hele tiden være opmærksom på, at uden respekt for fundatsens klare humane 
mål og uden taknemmelighed til de mange frivilliges betydningsfulde indsats, ville et resultat, 
som det opnåede ikke være muligt. 

Gave til forøgelse af grundkapitalen på kr. 2.000.000 styrkede fondens muligheder for aktivt 
at støtte fundatsens formål fremover til glæde for menneskehedens udvikling. 

Derfor var det også en fornuftig disposition, da rådet inviterede fondenes revisor og økonomiske 
rådgiver til at orientere omkring fondenes økonomiske status. Revisor selv anbefalede, at dette 
vigtige område blev løbende debatteret og analyseret. 

Der var ikke yderligere punkter på den ordinære generalforsamling, som skulle behandles, 
hvorfor generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 

Bestvrelsens medlemmer: 

., 

/J~lr--
Willy~ 

Frederiksber den 29. maj 2004 

~ 
Torben Søe 

!+4+3 
FB/sl 

311-fpro.03 



 

 

2. oktober 2009 

Sag 07-144.510, 09-37.707 og 

345.682 

/AS 
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ØKONOMI- OG 

ERHVERVSMINISTERIET 

MARINUS AKTIVITETESFOND 
Mariendalsvej 94-96 
2000  Frederiksberg 

Ændring af vedtægter og medlemmer af bestyrelsen 
 
Vedlagt følger sammenskrevet resumeer for to registreringer foretaget i 
dag. Indledningsvis skal jeg beklage den meget lange 
sagsbehandlingstid vedrørende ændringen af fondens vedtægter. 
 
Som følge af registreringssystemet er det ikke muligt at registrere en 
del af kapitalforhøjelsen som konvertering af gæld. Derfor er 
kapitalforhøjelsen registreret som to forhøjelser – begge som indskud 
af værdier. Dette fremgår af vedlagte fuldstændige udskrift.  
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 27. august i år modtaget mail 
med anmeldelse fra Thirajane Aurora Jacobsen om ændring af 
bestyrelsen. Af anmeldelsen fremgår, at Inger Sørensen og Willem 
Johannes Kuijper indtræder i bestyrelsen den 17. februar 2009 – 
sagsnr. 09-345.682. 
 
De to nævnte personer er allerede registreret som medlem af 
bestyrelsen. Det fremgår af vedlagte fuldstændige udskrift, hvornår de 
er registreret indtrådt.  
 
Som følge heraf er der efter styrelsens opfattelse intet at registrere.  
 
Hvis fonden er af en anden opfattelse, hører jeg gerne nærmere herom 
samt dokumentation for ændringen, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 
21, stk. 2. Svaret skal være modtaget i styrelsen senest den 30. oktober 
2009. I modsat fald vil styrelsen træffe afgørelse i sagen på det 
foreliggende grundlag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Struve 
fuldmægtig 

Tlf. direkte 3330 7617, E-post as@eogs.dk 

 
Bilag: sammenskrevet resume, fuldstændig udskrift 
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ØKONOMI- OG 

ERHVERVSMINISTERIET 

TREKRONER REVISION A/S 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 
Universitetsparken 2 
4000  Roskilde 

MARTINUS AKTIVITETSFOND, CVR-nr. 19961486 
 
Den 15. marts 2007 modtog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen brev fra 
TREKRONER REVISION A/S, underskrevet af Finn Bentzen, FINN 
BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S vedrørende ovennævnte 
fond. 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal indledningsvis beklage det meget 
sene svar. 
 
Baggrund: 
Ultimo 2006/primo 2007 skrev Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til de 
erhvervsdrivende fonde, som styrelsen var fondsmyndighed for, hvis 
der ikke var overensstemmelse mellem den i styrelsen registrerede 
grundkapital og den (grund)kapital som fremgik af fondens seneste 
årsrapport.  
 
I denne fond er der registreret en grundkapital på 2.000.000 kr. I 
årsrapporten har ”fondskapitalen” udgjort 4.000.000 kr. siden 
årsrapporten for 2003. 
 
Den 15. marts 2007 modtog styrelsen svar fra Finn Bentzen, hvoraf det 
fremgik, at han er uforstående overfor styrelsens brev af 24. januar 
2007, idet han mener at have anmeldt forhøjelsen af grundkapitalen til 
styrelsen ved indsendelse af 7 dokumenter. Kopi af brevet og de 7 
dokumenter er vedlagt. 
 
I den anledning kan jeg oplyse, at ingen af de nævnte 7 dokumenter 
hverken helt eller delvis kan træde i stedet for en anmeldelse til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
Anmeldelse af forhøjelse af grundkapitalen: 
Som følge af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har modtaget 
noget der kan træde i stedet for eller sidestilles med anmeldelse, skal 
dette ske snarest. 
 
Ved forhøjelse af grundkapitalen skal der indsendes anmeldelse, 
ajourført vedtægt, samt dokumentation for at kapitalforhøjelsen er 
indbetalt til fonden.  
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Som følge af, at anmeldelse ikke er foretaget senest 4 uger efter 
beslutningen, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 11, stk. 5, samt som 
følge af den tid der er forløbet skal anmeldelsen vedlægges en 
erklæring fra fondens revisor om, at grundkapitalen er tilsted på 
anmeldelsestidspunktet (ikke forringelseserklæring med høj grad af 
sikkerhed). 
 
Vedtægten: 
Oplysningerne om grundkapitalen i vedtægtens § 4, stk. 6, skal 
ajourføres og den ændrede vedtægt skal dateres. Det kan oplyses, at 
fondens gældende vedtægt er dateret 20. september 2001. 
 
Der må ikke foretages andre ændringer i vedtægten end ajourføring af 
oplysningen om grundkapitalen.  
 
Hvis fondens bestyrelse evt. har ønsker om ændring af andre dele af 
vedtægten, bør det behandles uafhængigt af denne sag. 
 
Afslutning:  
Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er såvel revisor som 
medlemmer af fondens bestyrelse velkommen til at kontakte mig. 
 
Kopi af dette brev er tillige sendt til bestyrelsen for fonden samt til 
FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anne Struve 
fuldmægtig 

Tlf. direkte 33 30 76 17 

E-post as@eogs.dk
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ØKONOMI- OG 

ERHVERVSMINISTERIET 

Bestyrelsen for  
MARTINUS AKTVITETSFOND 
Mariendalsvej 94-96 
2000 Frederiksberg 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dags dato skrevet således til: 

TREKRONER REVISION A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, 

Universitetsparken 2, 4000  Roskilde. 

 

MARTINUS AKTIVITETSFOND, CVR-nr. 19961486 
 
Den 15. marts 2007 modtog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen brev fra 
TREKRONER REVISION A/S, underskrevet af Finn Bentzen, FINN 
BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S vedrørende ovennævnte 
fond. 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal indledningsvis beklage det meget 
sene svar. 
 
Baggrund: 
Ultimo 2006/primo 2007 skrev Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til de 
erhvervsdrivende fonde, som styrelsen var fondsmyndighed for, hvis 
der ikke var overensstemmelse mellem den i styrelsen registrerede 
grundkapital og den (grund)kapital som fremgik af fondens seneste 
årsrapport.  
 
I denne fond er der registreret en grundkapital på 2.000.000 kr. I 
årsrapporten har ”fondskapitalen” udgjort 4.000.000 kr. siden 
årsrapporten for 2003. 
 
Den 15. marts 2007 modtog styrelsen svar fra Finn Bentzen, hvoraf det 
fremgik, at han er uforstående overfor styrelsens brev af 24. januar 
2007, idet han mener at have anmeldt forhøjelsen af grundkapitalen til 
styrelsen ved indsendelse af 7 dokumenter. Kopi af brevet og de 7 
dokumenter er vedlagt. 
 
I den anledning kan jeg oplyse, at ingen af de nævnte 7 dokumenter 
hverken helt eller delvis kan træde i stedet for en anmeldelse til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
Anmeldelse af forhøjelse af grundkapitalen: 
Som følge af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har modtaget 
noget der kan træde i stedet for eller sidestilles med anmeldelse, skal 
dette ske snarest. 
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Ved forhøjelse af grundkapitalen skal der indsendes anmeldelse, 
ajourført vedtægt, samt dokumentation for at kapitalforhøjelsen er 
indbetalt til fonden.  
 
Som følge af, at anmeldelse ikke er foretaget senest 4 uger efter 
beslutningen, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 11, stk. 5, samt som 
følge af den tid der er forløbet skal anmeldelsen vedlægges en 
erklæring fra fondens revisor om, at grundkapitalen er tilsted på 
anmeldelsestidspunktet (ikke forringelseserklæring med høj grad af 
sikkerhed). 
 
Vedtægten: 
Oplysningerne om grundkapitalen i vedtægtens § 4, stk. 6, skal 
ajourføres og den ændrede vedtægt skal dateres. Det kan oplyses, at 
fondens gældende vedtægt er dateret 20. september 2001. 
 
Der må ikke foretages andre ændringer i vedtægten end ajourføring af 
oplysningen om grundkapitalen.  
 
Hvis fondens bestyrelse evt. har ønsker om ændring af andre dele af 
vedtægten, bør det behandles uafhængigt af denne sag. 
 
Afslutning:  
Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er såvel revisor som 
medlemmer af fondens bestyrelse velkommen til at kontakte mig. 
 
Kopi af dette brev er tillige sendt til Fonden samt til FINN 
BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anne Struve 
fuldmægtig 

Tlf. direkte 33 30 76 17 

E-post as@eogs.dk
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ØKONOMI- OG 

ERHVERVSMINISTERIET 

FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 
Københavnsvej 37 
3400 Hillerød 
 
 
 
Att. Finn Bentzen 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dags dato skrevet således til: 

TREKRONER REVISION A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, 

Universitetsparken 2, 4000  Roskilde. 

 

MARTINUS AKTIVITETSFOND, CVR-nr. 19961486 
 
Den 15. marts 2007 modtog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen brev fra 
TREKRONER REVISION A/S, underskrevet af Finn Bentzen, FINN 
BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S vedrørende ovennævnte 
fond. 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal indledningsvis beklage det meget 
sene svar. 
 
Baggrund: 
Ultimo 2006/primo 2007 skrev Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til de 
erhvervsdrivende fonde, som styrelsen var fondsmyndighed for, hvis 
der ikke var overensstemmelse mellem den i styrelsen registrerede 
grundkapital og den (grund)kapital som fremgik af fondens seneste 
årsrapport.  
 
I denne fond er der registreret en grundkapital på 2.000.000 kr. I 
årsrapporten har ”fondskapitalen” udgjort 4.000.000 kr. siden 
årsrapporten for 2003. 
 
Den 15. marts 2007 modtog styrelsen svar fra Finn Bentzen, hvoraf det 
fremgik, at han er uforstående overfor styrelsens brev af 24. januar 
2007, idet han mener at have anmeldt forhøjelsen af grundkapitalen til 
styrelsen ved indsendelse af 7 dokumenter. Kopi af brevet og de 7 
dokumenter er vedlagt. 
 
I den anledning kan jeg oplyse, at ingen af de nævnte 7 dokumenter 
hverken helt eller delvis kan træde i stedet for en anmeldelse til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
Anmeldelse af forhøjelse af grundkapitalen: 
Som følge af, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har modtaget 
noget der kan træde i stedet for eller sidestilles med anmeldelse, skal 
dette ske snarest. 
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Ved forhøjelse af grundkapitalen skal der indsendes anmeldelse, 
ajourført vedtægt, samt dokumentation for at kapitalforhøjelsen er 
indbetalt til fonden.  
 
Som følge af, at anmeldelse ikke er foretaget senest 4 uger efter 
beslutningen, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 11, stk. 5, samt som 
følge af den tid der er forløbet skal anmeldelsen vedlægges en 
erklæring fra fondens revisor om, at grundkapitalen er tilsted på 
anmeldelsestidspunktet (ikke forringelseserklæring med høj grad af 
sikkerhed). 
 
Vedtægten: 
Oplysningerne om grundkapitalen i vedtægtens § 4, stk. 6, skal 
ajourføres og den ændrede vedtægt skal dateres. Det kan oplyses, at 
fondens gældende vedtægt er dateret 20. september 2001. 
 
Der må ikke foretages andre ændringer i vedtægten end ajourføring af 
oplysningen om grundkapitalen.  
 
Hvis fondens bestyrelse evt. har ønsker om ændring af andre dele af 
vedtægten, bør det behandles uafhængigt af denne sag. 
 
Afslutning:  
Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er såvel revisor som 
medlemmer af fondens bestyrelse velkommen til at kontakte mig. 
 
Kopi af dette brev er tillige sendt til Fonden samt til FINN 
BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anne Struve 
fuldmægtig 

Tlf. direkte 33 30 76 17 

E-post as@eogs.dk 



Den 8. september 2003 afholdtes bestyrelsesmøde i MARTINUS AKTIVITETSFOND på Fondens 
kontor på Frederiksberg. 

Bestyrelsen var repræsenteret og beslutningsdygtig jf. de omstående underskrifter. 

På dagsordenen var følgende punkt: 

1. Kapitalforhøjelse af grundkapitalen 

Ad 1. Kapitalforhøjelse af grundkapitalen 

Fonden har modtaget gave fra MARTINUS IDEALFOND dags dato på kr. 2.000.000 som delvis 
gældseftergivelse og delvis overdragelse af obligationer (kr. 1.270.523,50). Denne er betinget givet 
som anvendt til kapitalforhøjelse af grundkapitalen, hvorfor denne hermed besluttes ændret fra de 
nuværende kr. 2.000.000 til kr. 4.000.000. 

Således besluttet på bestyrelsesmødet. 

Frederiksberg, den 8. september 2003 

Inger Sørensen 



§1 

Stk. 1 

Stk. 2 

§2 

Stk. 1 

Stk. 2 

§3 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Navn og hjemsted 

Fundats 
for 

Martinus Aktivitetsfond 

Fondens navn er "Martinus Aktivitetsfond". Den fører tillige navnet "Fonden 
Martinus Institut". 

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 
Martinus 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. 
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§4 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Stk. 6 

§5 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

§6 

Stk. 1 

Stk. 2 

Oprettelse og kapitalforhold 

Fonden 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. 

Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene 
anvendes til Fondens 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. 

Fondens grundkapital bestod ved stiftelsen i 1996 af to millioner kroner ved indskud 
af værdier/virksomhed fra Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Grundkapitalen er 
i 2003 forhøjet til fire millioner kroner ved indskud på to millioner kroner modtaget 
som gave 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. 

Tegningsregler 

Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller aftre 
bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Bestyrelsen kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til Fondens 
medarbejdere, dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 
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§7 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

§8 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

§9 

Stk. 1 

Stk. 2 

§ 10 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Bestyrelsens kompetence m.v. 

Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fondens 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 
skriftligt om den beslutning, det ikke har været muligt at opnå enighed 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. 

Regnskab og revision 

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

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

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

Fundatsændringer 

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. 

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. 

Opløsning 

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

Ved opløsning af Fonden skal samtlige Fondens midler uddeles i overensstemmelse 
med formålet i § 3. 

I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af Fondens bidragydere 
eller til nogen andens personlige ejendom. 
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§ 11 

Stk. 1 

Stk. 2 

Stk. 3 

Overgangsbestemmelser 

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

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

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. 

Fundatsen er fastsat ved Fond ens stiftelse pr. 1. juni 1996. Der er foretaget mindre 
ændringer i 2001 og 2003. 

Frederiksperg den 11. december 2003 

- 7 >?i-e:-. 
Torben Søe
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Ændringer 

Grundkapitalen§ 4 stk. 6 er ændret fra to til fire millioner kroner i december 2003. 
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Emil Bach Worsøe

Fra: Anne Struve (EOGS)

Sendt: 1. september 2008 18:15

Til: 'jane@martinus.dk'

Cc: 'willy@martinus.dk'

Emne: VS: Vedr sag 07-54.002 og 144.510

Kære Jane Normann Jakobsen 
  
Tak for din mail af 15. august 2008. Jeg beklager, at jeg har været vanskelig at træffe i hele august måned. 
  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skrev første gang den 24. januar 2007 om uoverensstemmelse mellem den i 
styrelsen registrerede grundkapital og grundkapitalen, som fremgik af fondens årsrapporter for de seneste mange år.. 
  
Der er endnu ikke rettet op herpå. Det er bestyrelsens i  fondens ansvar at foretage behørig anmeldelse af ændriger i 
registererede oplysninger, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 53, stk. 3, samt anmeldelsesbekendtgørelsens § 21. 
  
Styrelsen mangler fortsat at modtage anmeldelse om forhøjelse af grundkapitalen, ajourført vedtægt, dokumentation 
for indbetalingen eller erklæring med høj grad af sikkerhed fra godkendt revisor, om at grundkapitalen er tilstede på 
tidspunktet for anmeldelsen (ikke forringelseserklæring).  
 

Vedtægten: 

Oplysningerne om grundkapitalen i vedtægtens § 4, stk. 6, skal ajourføres og den ændrede vedtægt skal 
dateres. Det kan oplyses, at fondens gældende vedtægt er dateret 20. september 2001. 
 

Der må ikke foretages andre ændringer i vedtægten end ajourføring af oplysningen om grundkapitalen. Det 
er ikke tilstrækkeligt at indsende tilføjelse til vedtægten, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2. 
  

Frist: 

Samtlige ovennævnte dokumenter skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. 
oktober 2008. Yderligere frist kan ikke forventes. 
  

Konsekvenser: 

Som følge af, at fonden i flere år har undladt at indgive anmeldelse om forhøjelse af grundkapitalen, og hvis 
det ikke sker senest den 1. oktober 2008, jf. ovenfor, vil  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overveje, at 
pålægge hvert medlem af bestyrelsen daglige eller ugentlige bøder, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 64. 
Bøden vil i første omgang udgøre mindst 2.000 kr. pr. medlem af bestyrelsen pr. uge. I første omgang vil 
der blive pålagt bøder for 4 uger, hvilket vil udgøre 4 x 3 x 2.000 kr., ialt 24.000 kr.  Bøden 
bortfalder, hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager ovennævnte behørige dokumenter.  
  

På grund af ferie kan jeg ikke kontaktes før den 1. oktober 2008.   
  

Med venlig hilsen 

  

Anne Struve 

  

-------------- 
Anne Struve 
Fuldmægtig 
Center for CVR Registrering 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 
Tlf. 33 30 77 00 
Tlf. dir. 33 30 76 17 
E-mail: as@eogs.dk 
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-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Jane Normann Jakobsen [mailto:jane@martinus.dk]  

Sendt: 15. august 2008 15:12 

Til: Anne Struve (EOGS) 
Cc: 'Linnea W' 

Emne: Vedr sag 07-54.002 og 144.510 

Kære Anne, 
 
Jeg har forgæves forsøgt at træffe dig på telefonen vedrørende ovenstående. Pga. 
længerevarende sygdom og fejl på vores økonomissystem, er jeg kommet bagud med 
bogføringen og har derfor ikke haft mulighed for at bogfør op til dato som er nødvendigt for 
at revisoren kan udarbejde sin erklæring. 
 
Jeg går på ferie fra i dag og 14 dage frem og regner med at få bogført op inden for de 
første 14 dage af september. Håber at du kan godkende udsættelse indtil da. Ellers venligst 
giv min kollega Willy Kuijper besked på willy@martinus.dk. 
 
På forhånd tak!! 
 
Kærlig hilsen 

  

Jane Normann Jakobsen 

  

Martinus Institut 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

Tlf. 38 34 62 80 

 
-- This message has been checked by ESVA and is believed to be clean.  
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Emil Bach Worsøe

Fra: Jane Normann Jakobsen <jane@martinus.dk>

Sendt: 15. august 2008 15:12

Til: Anne Struve (EOGS)

Cc: 'Linnea W'

Emne: Vedr sag 07-54.002 og 144.510

Kære Anne, 
 
Jeg har forgæves forsøgt at træffe dig på telefonen vedrørende ovenstående. Pga. 
længerevarende sygdom og fejl på vores økonomissystem, er jeg kommet bagud med 
bogføringen og har derfor ikke haft mulighed for at bogfør op til dato som er nødvendigt for 
at revisoren kan udarbejde sin erklæring. 
 
Jeg går på ferie fra i dag og 14 dage frem og regner med at få bogført op inden for de 
første 14 dage af september. Håber at du kan godkende udsættelse indtil da. Ellers venligst 
giv min kollega Willy Kuijper besked på willy@martinus.dk. 
 
På forhånd tak!! 
 
Kærlig hilsen 

  

Jane Normann Jakobsen 

  

Martinus Institut 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

Tlf. 38 34 62 80 

 
-- This message has been checked by ESVA and is believed to be clean.  
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Emil Bach Worsøe

Fra: Jane Normann Jakobsen <jane@martinus.dk>

Sendt: 29. september 2008 16:25

Til: Anne Struve (EOGS)

Cc: Anmeldelse

Emne: SV: Vedr sag 07-54.002 og 144.510

Vedhæftede filer: Fundats Aktivitetsfond underskrevet.pdf; Referat bestyrelsesmøde kapitalændring 

080903 underskrevet.pdf; Anmeldelse EogS kapitalændring 290908 - 

underskrevet.pdf; Brev E&S kapitalforhøjelse 290908.pdf; 19961486 

Revisorerklæring.pdf

Prioritet: Høj

Kære Anne 
 
Velkommen tilbage fra ferie. 
 
Vedhæftet følger som aftalt: 

 

• Anmeldelse om forhøjelse af grundkapitalen 
• Revisorerklæring fra Trekroner Revision A/S 
• Fundats for Martinus Aktivitetsfond 
• Referat af bestyrelsesmøde af 8. september 2003 indeholdende specifikation af 

indbetaling af kapitalforhøjelsen 
 
Anmeldelsen fremsendes for en sikkerhedsskyld både som fysisk post og per e-mail til 
as@eogs.dk samt anmeldelse@eogs.dk. 
 
Såfremt der skulle være nogen spørgsmål er du meget velkommen til atkontakte mig på tlf. 
38 38 08 83 eller på min mobil 20 15 87 70. 
 
Kærlig hilsen  
 
Jane Normann Jakobsen 
 
 

Fra: Anne Struve (EOGS) [mailto:AS@eogs.dk]  
Sendt: 1. september 2008 17:15 

Til: jane@martinus.dk 

Cc: willy@martinus.dk 
Emne: VS: Vedr sag 07-54.002 og 144.510 
 
Kære Jane Normann Jakobsen 
  
Tak for din mail af 15. august 2008. Jeg beklager, at jeg har været vanskelig at træffe i hele august måned. 
  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skrev første gang den 24. januar 2007 om uoverensstemmelse mellem den i 
styrelsen registrerede grundkapital og grundkapitalen, som fremgik af fondens årsrapporter for de seneste mange år.. 
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Der er endnu ikke rettet op herpå. Det er bestyrelsens i  fondens ansvar at foretage behørig anmeldelse af ændriger i 
registererede oplysninger, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 53, stk. 3, samt anmeldelsesbekendtgørelsens § 21. 
  
Styrelsen mangler fortsat at modtage anmeldelse om forhøjelse af grundkapitalen, ajourført vedtægt, dokumentation 
for indbetalingen eller erklæring med høj grad af sikkerhed fra godkendt revisor, om at grundkapitalen er tilstede på 
tidspunktet for anmeldelsen (ikke forringelseserklæring).  
 

Vedtægten: 

Oplysningerne om grundkapitalen i vedtægtens § 4, stk. 6, skal ajourføres og den ændrede vedtægt skal 
dateres. Det kan oplyses, at fondens gældende vedtægt er dateret 20. september 2001. 
 

Der må ikke foretages andre ændringer i vedtægten end ajourføring af oplysningen om grundkapitalen. Det 
er ikke tilstrækkeligt at indsende tilføjelse til vedtægten, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2. 
  

Frist: 

Samtlige ovennævnte dokumenter skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. 
oktober 2008. Yderligere frist kan ikke forventes. 
  

Konsekvenser: 

Som følge af, at fonden i flere år har undladt at indgive anmeldelse om forhøjelse af grundkapitalen, og hvis 
det ikke sker senest den 1. oktober 2008, jf. ovenfor, vil  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overveje, at 
pålægge hvert medlem af bestyrelsen daglige eller ugentlige bøder, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 64. 
Bøden vil i første omgang udgøre mindst 2.000 kr. pr. medlem af bestyrelsen pr. uge. I første omgang vil 
der blive pålagt bøder for 4 uger, hvilket vil udgøre 4 x 3 x 2.000 kr., ialt 24.000 kr.  Bøden 
bortfalder, hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtager ovennævnte behørige dokumenter.  
  

På grund af ferie kan jeg ikke kontaktes før den 1. oktober 2008.   
  

Med venlig hilsen 

  

Anne Struve 

  

-------------- 
Anne Struve 
Fuldmægtig 
Center for CVR Registrering 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 
Tlf. 33 30 77 00 
Tlf. dir. 33 30 76 17 
E-mail: as@eogs.dk 
  
  

-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Jane Normann Jakobsen [mailto:jane@martinus.dk]  

Sendt: 15. august 2008 15:12 

Til: Anne Struve (EOGS) 
Cc: 'Linnea W' 

Emne: Vedr sag 07-54.002 og 144.510 

Kære Anne, 
 
Jeg har forgæves forsøgt at træffe dig på telefonen vedrørende ovenstående. Pga. 
længerevarende sygdom og fejl på vores økonomissystem, er jeg kommet bagud med 
bogføringen og har derfor ikke haft mulighed for at bogfør op til dato som er nødvendigt for 
at revisoren kan udarbejde sin erklæring. 
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Jeg går på ferie fra i dag og 14 dage frem og regner med at få bogført op inden for de 
første 14 dage af september. Håber at du kan godkende udsættelse indtil da. Ellers venligst 
giv min kollega Willy Kuijper besked på willy@martinus.dk. 
 
På forhånd tak!! 
 
Kærlig hilsen 

  

Jane Normann Jakobsen 

  

Martinus Institut 

Mariendalsvej 94-96 

2000 Frederiksberg 

Tlf. 38 34 62 80 

-- This message has been checked by ESVA and is believed to be clean.  



Fonden Martinus Institut 

Martinus Aktivitetsfond 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Att.: Center for CVR Registrering, Anne Struve 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 

29.september 2008 

Vedørende CVR nr. 19961486 Martinus Aktivitetsfond 

Kære Anne Struve ! 

Velkommen tilbage fra ferie. 

Vedlagt følger som aftalt: 

• Anmeldelse om forhøjelse af grundkapitalen 
• Revisorerklæring fra Trekroner Revision A/S 
• Fundats for Martinus Aktivitetsfond 
• Referat af bestyrelsesmøde af 8. september 2003 indeholdende specifikation af indbeta

ling af kapitalforhøjelsen. 

Anmeldelsen fremsendes for en sikkerhedsskyld både som fysisk post og per e-mail til 
as@eogs.dk samt anmeldelse@eogs.dk. 

Såfremt der skulle være nogen spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 38 
38 08 83 eller på min mobil 20 15 87 70. 

Med venlig hilsen 

ann Jakobsen 
Martinus Aktivitetsfond 

Mariendalsvej 94-96 
DK-2000 Frederiksberg 
info@martinus.dk 

Telefon 
38 34 62 80 

Telefax 
38 34 61 80 

BG Bank konto: 1199 642 9580 
IBAN: DK73 30000006429580 
SWIFT BIC: DABADK.KK 

CVRnr. 
19961486 
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ANMELDELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Kampmannsgade 1, 1780 København V. 
EKSPEDITIONS- OG TELEFONTID 9.00 -16.00, fredag dog 9.00 - 15.00. TLF. 33 30 77 00. FAX 33 30 77 99 

E-post eogs@eogs.dk. Hjemmeside WWW .eogs.dk 

NB 
Du kan sende blanketten og evt. dokumenter med almindelig post, eller pr. e-post til styrelsen. Hvis du sender pr. e-post, 
skal du adressere til anmeldelse@eogs.dk. Bemærk, 
at du bør anvende digital signatur, når du anmelder pr. e-post til styrelsen, men det 
er ikke noget krav. Er du i tvivl om, hvordan du gemmer og sender blanketten så se guiden her 

Klik på printerikonet øverst til højre for at udskrive. Klik på spørgsmålstegnet øverst til højre for at se vejledningen til 
blanketten. 

---- ---EIUt\fERIJS- OG SELSKADSSfVREUEN 

Ved brug af printet version, benyt da maskinskrift eller blokbogstaver 

A) ANMELDELSEN VEDRØRER 

l'I stiftelse 

D ledelsesændring 

[] adresseændring 

D vedtægtsændring 

1·;;;;1 ændring i kapitalforhold 

B) ANMELDER 

1 Navn: 
Martinus Aktivitetsfond 

~ A<:Jresse c/o: 

Vej: 

[] omdannelse 

D fusion 

[] likvidation 

D afsluttende likvidation 

D genoptagelse 

nr.: 

Mariendalsvej 94-96 
postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: 

Frederiksberg 

3 Telefonnr.: , ............................................ . 

138346280 

4 Referencenr./journalnr.: 

C) VIRKSOMHEDEN 

Telefaxnr.: 
38346180 

1 Ny virksomhed. Selskabsform: 

evt. land: 

r-1 reassumption 

afsluttende reassumption 

[] spaltning 

D SE-selskab 

[] andet 

etage: side: 

Giro: 

https://secure.incaptiva.net/XForm/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=463... 29-09-2008 



2 Bestående virksomhed. CVR-nr.: 
19961486 

3 Virksomhedens navn: 
Martinus Aktivitetsfond 

4 ...... HJ~mst~dsadresse! c/o: 

Vej: 

Mariendalsvej 
postboks: 

postnr.: 

bynavn: 

postdistrikt: 

Frederiksberg 

5 .. HJE!lll?t~cl?kom m unE;!: 
Frederiksberg 

D) DATO fOR: 

Stiftelse: 

Generalforsamling eller beslutning: 

Proklama ved likvidation (offentliggjort) den: 

nr.: 

evt. land: 

Proklama ved flytning (SE-selskab) (offentliggjort) den: 

E) STIFTERE, lEDElSE OG REVISOR M. fl. 

1. Indtrædende: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse 

bynavn: 

postdistrikt: 

Indtræder som: 

andet: 

nr.: 

land: 

andet: 

Page 2of10 

etage: side: 

( dd/rnd/~r) 

Tiltrædelsesdato: 

etage: side: 

https://secure.incaptiva.net/XForm/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=463... 29-09-2008 
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Vej: nr.: etage: side: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: land: 

Stilling: andet: 

Navn: 

Adresse 
Vej: nr.: etage: side: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: land: 

Stilling: andet: 

Navn: 

Adresse 
Vej: nr.: etage: side: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: land: 

Stilling: andet: 

Navn: 

Adresse 
Vej: nr.: etage: side: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: land: 

https://secure.incaptiva.net/XForm/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=463... 29-09-2008 



Stilling: 

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse: 
Vej: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: 

Reg.nr: 

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

bynavn: 

postdistrikt: 

2 Fratrædende 

Navn: 

Navn: 

nr.: etage: side: 

land: 

Fratræder som 

Andet: 

Page 4of10 

andet: 

nr.: etage: side: 

land: 

andet: 

Forretningsadresse: 
Vej: nr.: etage: side: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: land: 

andet: 

nr.: etage: side: 

land: 

Fratrædelsesdato 
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Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

Navn: 

f) VEDTÆGTSfORHOlD 

1 Regnskabsår: 

første regnskabsperiode: 

2 Nyt regnskabsår: 

omlægningsperiode: 

Page 5of10 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

Andet: 

(dd/md/år) (dd/md) 
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3 Nyt navn: 

4 Nve binavne: 

5 Afmeldinq af binavne: 

6 Ny hjemstedskommune: 

Vej: 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: 

8 Angiv for ændring af: 

formål: 

andre ændrinqer: 

G) KA?ITAlfORHOlD 

nr.: etage: 

tegningsregel: kapitalklasser: 

1 Aktiekapital, anpartskapital eller tilsvarende før ændringen:2000000 

2 Kapitalforhøjelse, besluttet med nom. beløb kr.: 

3 Evt. kapitalklasser, nom. beløb, kr.: 

Kapitalen er indbetalt i/ved: 

4 - kontanter 

B: 

nom. beløb, kr.: 

2000000 

Andet: 

kurs: 

Page 6of10 

side: 
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5 - andre værdier nom. beløb, kr.: 1270523,50 

6 - gældskonvertering nom. beløb, kr.: 729476,50 

7 - konvertibel lån nom. beløb, kr.: 

8 - fusion nom. beløb, kr.: 

9 - spaltning nom. beløb, kr.: 

10 - overførsel fra nom. beløb, kr.: 
reserver/overskud 

11 - Beslutning om konvertibelt lån, lånebeløb, kr.: 

12 - Konverteringsperiode: 

13 - Kapitalnedsættelse besluttet med nom. beløb kr.: 

14 - Evt. kapitalklasser, nom. beløb kr.: 
A: B: 

Nedsættelsen er sket 

~~vi:ct:i1 dækning af underskud nom. beløb kr.: 

16 - til spaltning: nom. beløb, kr.: 

17 - nedsættelse til ud bet.: nom. beløb, kr.: 

18 - nedsættelse til henlæggelse i fond, kr.: 

Gennemførelse af kapitalnedsættelse efter proklama: 
19 - Proklamadato 

20 - Kapital endelig nedsat med kr.: 

21 - Komplementarernes indskud nom. beløb, kr.: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

- navn: 

H) fllIAlER Af UDENLANDSKE SELSKABER 

Det udenlandske hovedselskabs: 

1 navn: 

..................................• 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

kurs: 

Andet: 

kurs: 

kurs: 
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100 

100 

nom. beløb, kr.:'······································································ 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 

nom. beløb, kr.: 
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2 hjemstedsadresse: 

land: 

hjemsted: 

3 registreringsnr: 

4 registreringsmyndighed: 

5 formål: 

6 tegningsregel: 

7 vedtægters nyeste dato: 

8 regnskabsår: 

9 tegnet kapital: 
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valuta: 

10 indbetalt kapital: valuta: termin for rest indb.: 

Filialens 
11 formål: 

12 tegningsregel: 

Filial af udenlandsk bankaktieselskab tillige 
13 filialkapitalens størrelse: 

I) UNDERSKRIFTSFORHOLD 

indbetalt dato: 

Anmelder eller ledelsen bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger med 
nedenstående underskrift. 
Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder 
lovgivningens krav og er v illige til at påtage sig hvervet/stillingen. 

DATO: 2 9 0 9 2 0 0 8 

I en printet version anføres navn med maskinskrift eller blokbogstaver og underskri ft 

Underskrift: 
Willy Kuijper og Inger Sørensen 
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