
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
INDUSTRIMINISTERIET 

AL/caa 

MARTINUS ÅNDSVIOENSKABELIG 
INSTITUT 
Mariendalsvej 94-96 
2000 Frederiksberg 

2 1 OKT. 1991 
Den 
J.nr. 91-65.775 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

KO 
Vedr . : "MARTINUS ÅNOSVIOENSKABELIGE INSTITUT" 

Under henvisning til brev herfra af 23. april 1991 (kopi vedlagt) 
skal man herved erindre om vedtægtstilpasning. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 2 3 APR. 1991 

AL/caa 

Finn Bentzen Invest A/S 
Petersborgvej 12 
Postboks 123 
3400 Hillerød 

Den 
J.nr. 90-14.761 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" 

Det meddeles herved, at ovennævnte fond er registreret med 
reg.nr. ERF og med Fondsregistret som fondsmyndighed. 

I øvrigt henledes opmærksomheden på, at fondens vedtægt skal 
tilpasses lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovens§§ 7 og 67, 
stk. 2. 

Tilpasning må ske ved førstkommende lejlighed. 

Der må i vedtægten optages en bestemmelse om grundkapitalens 
størrelse og indbetalingsmåde. 

Såfremt grundkapitalen tilvejebringes ved at overføre beløbet fra 
de øvrige poster under fondens egenkapital, skal grundkapitalen 
anføres som indbetalt ved overførsel fra reserver. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 2 3 APR. 1991 

AL/caa 

Fondsregistret 
Halmens Kanal 20 
1060 København K 

Den 
J.nr. 90-14.761 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar , 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" 

I medfør af lov om erhvervsdrivende fonde § 53, stk. 5, fremsen
des genpart af anmeldelsesblanketten. 

Fonden er i dag registreret med reg.nr. ERF 

Fonden har d.d. fået meddelelse om, at vedtægterne skal tilpasses 
lov om erhvervsdrivende fonde. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 
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FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS 

REVISORLINIEN I/S Samarbejdende statsautoriserede revisorer 

rn Håndværkervænget 9 · 3400 Hillerød · Telefon °42 26 53 25 

0 Skaaningsgård · 4930 Maribo · Telefon 53 88 48 83 

Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
Kampmannsgade 1 
1780 København V 

ABm ~ 
ReL 0 FB 0 BM ~ BA 0 

/SN 
301 

Vedlagtfremsendesvedr. : J.nr. 90-14.761 - Martinus Andsvi denskabe- Hillerød,den 21/ 3 19 91 . 
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selvangivelse 

bl leg 

ifoiQe aftale øllet anmod!'I ng 

III Deres orientenng 

t il underskrift 

Deres bemærkn•nger udbedes 

bedes t ilbagesendt 

til videre ekspedit on 

r ng venl igst herom 

antal. 

genparter 

I henhold ti l tidl igere telefonsamtal~~er 
n oslagt check1<--r.-2.omtnoæknrngar gel::iyr 

veor . regfStreri ng af ovennævnte sag. 

Med ven ig hilsen 

Bent Andrup 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 

AL/caa 

Fondsregistret 
Holmens Kanal 20 
1060 Kbh. K. 

Modtaget 

- 4 DEC. 1990 

Fondsregistret 

Den 3 U u:'!, 1990 
J.nr. 90-14.761 
Bedes anført ved besvarelsen 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 JO 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" - Deres i. nr. 1989-
742-9645. 

ErhvervE>- og Selskabsstyrelsen har modtaget an1neldelsesblanket 
for ovennævnte fond. 

I den anledning ønskes oplyst, hvorvidt Erhvervs- og Selskabs
styrelsen kan udpeges til fondsmyndighed. 

Med venli g hilsen 

~71e~n 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V. TELF. 33 12 42 90 TELEFAX 33 32 44 80 GIRO 9 00 17 43 EKSP. TID 10.00-15.00 



03 5980 
Sagsbehandler: Sanne Nielsen/di J.nr. 1989-742-9645 

Tilbagesendes til ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, idet bemær

kes, at fonden efter Fondsregistrets opfattelse henhører under 

Justitsministeriets område, hvorfor Fondsregistret er fonds

myndighed. 

FONDSREGISTRET, den 21 FEB. 1991 

P.M.V. 

E.B. 

Jan Erenev. 

_..,.. "· " ~ . ~ -- ... 
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s tk . J Del påhviler rådet hvert år al gøre det reviderede drifts
regnskab og den reviderede status tilgæ1ngolig e for inte r es
serede. 

§ 9 Lovændringer 

stk. 1 

stk. 2 

§ 10 Opløsning 

stk. 1 

stk. 2 

Rådet kan med el llerlal på mindst totrediedcle af s<1mtligc 
medlemmer foretage ændringer i lovene. 

Efter Martinus Ønske m! der ikke foretages nogen æn
dring o.f institutionens principielle lormlil og struktur, såle
des som disse er beskrevet i §§ 2, 3 1 4 1 9 og 10. 

Institutionen kan kun oplØses ved enstemmig beslutning i det 
samlede fuldtallige råd, og kun såfremt samtlige institutio
nens midler ved oplØsningen anvendes til formålet eller. § J, 

I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen 
af institutionens bidragydere eller til nogen andens person
lige ejendom. 

~ 11 Overgangsbei;temmelser 

stk. 1 

stk. 2 

stk. J 

stk. 4 

stk. 5 

De medlemmer, der er underskrivere pli lnstiluttets love 
al 25. maj 1982, er udpeget af Martinus. Efter hans 
ønske lastsæller disse medlemmer selv tidspunktet lor 
deres udtrø:den al rlidel. 

Efter Martinus Ønske er Grethe Brinkhard lormanc.l for rA
det indtil sin udtræden. 

De Øvrige medlemmer bliver - medmindre de Ønsker sig 
fritaget herfor - næstformand og derefter formand citer an
ciennitet og varelager disse hverv indtil deres udtræden. 

SAfreml de lo medlemmer, Rolf Elving og Willem-Jan Kui.i
per, som senest er udpeget af Martinus, kommer !il al sid
de sammen som formand og næstformand, skal de <log skil
te mellem disse lo hverv med to års mellemrum. 

Reglerne i § 5 træder gradvis i krail i lak! med algangen 
af de medlemmer 1 som er udpege~ af Martinus. Udover 
disse medlemmer kan ingen være suppleant og rådsmed
lem i mere end sammenlagt seks år. 

Disse love, som er udforme! eller Martinus personlige direktiver 1 træder 
i stedet for institulionens love af 9. maj 1966. 

Frederiksberg, den 25. maj 1982 

G rclhc Brink hard Tage Edeling Rolf Elving Aage Hvolby 

Willem-Jan Kuijper Henning Laug Ib Schleicher 

I 

j\l/~ 
~Li~ ~ ~ 
~ =---
:::..-=;:; ~ 
~ w ,,,\, 

MARTINUS 
AN DSVI DENSKABELI GE 

INSTITUT 

I LOVE I 

25. maj 1982 



I 1 Navn og 

stk. 1 

stk. 2 

2 Struktur 

stk. 1 

stk. 2 

, 3 Formål 

stk. 1 

LOVE 

hjemsted 

Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige Institut, 
der tillige !Ører navnet Martinus Institut. 

Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

Martinus Institut er en selvejende 1 almennyttig institution. 

lnstilulionen må ikke gØres til gensland for foreningsdan
nelse eller nogen anden form for medlemskab. 

I h ele sin v irksomhed og med alle de midle r, de r står til 
den s r!d ighed 1 skal institu tionen ude lukkende tjene IØlgcmde 
almennytt ig e form ål: 

Bevare Mart inus s amlede værker uæ nd r et, s o m de 
fo rel igg e r Ira hans side, 

Oplyse o m d isse værker, og 

Gøre d isse værker Wgæ 11g,,]jge for in tere ss e rede 1 her
under ved publicering, oversættelse og u nde rvisning i 
be t ryggen de lo r m . 

4 Oprette ls e og kapitalfo r hold 

s tk. 1 

stk. 2 

stk. J 

stk. 4 

stk. 5 

stk. 6 

stk. 7 

Ins titu tio nen er oprettet i 1956 på in itia tiv af forfatt e ren 
Ma rt inus Thoms e n 1 ka ldet Ma rti nus. 

Institutio nens formue be stod ved oprettelsen al de aktive r og 
passiver, som Martinus skænkede ved gav" h rev al 30. ok
to ber 1956 med påtegning af 14. marts 1957. 

Institutionen er eneindehaver al den fuldstændige ophavsret 
og copyright til Martinus samlede værker i henhold IH 
gavebrev af 18. jun i 1980. 

De nødvendige rnidle r til institutionens virksomhed tilv t_tie
bringes ve d ege n indljening og ved ubetingede gaver og bi
drag. 

Samtlige institutionens indtægter og de til denne ydede bi
drag og gaver kan alene anvendes til institutionens formål 
efter § J. 

For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til en
hver lid værendu formue, 

fngen af institutionens bidragydere kan have nogen andel i 
eller krav på institutionens formue, ligesom de ikke kan 
drages til ansvar for institutionens handlinger 1 undladelser 
eller lo rpl iglels er. 

§ 5 Ledelse 

stk. 1 

slk. 2 

stk. ] 

slk , 4 

slk. 5 

Institutionen ledes al et råd, s o m består al lem myndige, 
vederhæltige og uberygtede personer, i det følgende be teg
net medlemmer, 

Ved medlemsalgang supplerer rådet sig selv . Nye medlem
mer indgår [or en periode af fem år 1 og genindtræd en kan 
ikke linde sled. 

Rådets medlemmer bliver næstlormand og derefter lormand 
eller anciennilel. Næstformandsperioden og formandsperio 
den er hver for sig højst et år. 

R3de! udpeger lo suppleanter, som deltager i rådets mØder 
uden stemmeret. Ved medlemsalgang indgår normalt den 
lprsl udpegede suppleant som nyt medlem al råde!. Lad er 
rådet den anden indgå, fratræder den først udpegede sup
pleant samtidig sit hverv som suppleant. 

Hvervet som formand, næstlormand, rådsmedlem og sup 
pleant er ulønnet . 

§ 6 Råd els kompetence m.v. 

stk. 1 

stk. 2 

stk. J 

Rådet har den udøvende ledelse al alle inslilutionen~ anlig
gender. Del er beslutningsdygtigt, når mindst totrediedel e 
al medlemmerne er til stede. 

Råde t skal tilst ræbe enighed om alle beslutninger. H vis e n ig 
hed ikke opnås, kan beslutning først træffes på et nyt r åds
mØde 1 hvortil alle medlemmer skal indkaldes. Inden delle mø
de s kal somtligc medlemmer i rimelig god tid inlormer cs 
skrillligt om den beslutning 1 det ikke har været muligt al op
nå e nighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om de t uds 61-
tc spørgsmål, kan der trælles beslutning med et flerta l på 
mindst totrediedele af rådets medlemmer. 

Over de beslutninger, d"r trælles på rådsmøderne, IØ r us cm 
protokol, der underskrives al de medlemmer, der har della
get i det pågældende mØde. 

§ 7 Tegningsregler 

stk. 1 

stk. 2 

Institutionen tegnes al formanden O!J et andel medlem al råd~I 
i forening eller al tre rådsmedlemmer i forening. Ved køb, 
salg og pantsætning af last ejendom tegnes institution en dog ft! 
mindst trelemtcdele al rådsmedlemmerne i forening. 

Rådet kan give enkelt eller kollektiv tegningsluldmagt til insti
tutionens medarbejdere, dog ikke for så vidt angår kø b , salg 
O!J pantsætning al fast ejendom. 

§ B Regnskab og rcv1s1on 

stk. 1 

stk. 2 

lnstitulionens regnskabslir er kalenderåret. 

Institutionens regnskaber skal revideres al en eller flere a f 
rådet udpegede slatsaulori~credc eller registre rede reviso 
rer. 



Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nr.18 3 . 8 5 9A Side 1 af 3 

Blankotton bonyttoo vod nnmoldolso ni {sw t X) 

0 nyt nklloaolsknb 

O nvt nnpnrtasolsknb 

0 ny flllnl ni ol udonlnndsk nktlosol5knb 

0 ny lltlnl al et udenlandsk nnpnrtssolsknb 

8J ny erhvervsdrivende fond 

0 ved wndring I allerede roglstrorot virksomheds lorho'd. 

A. Fælles oplysninger (besvares altid) 

FINN BENTZEN INVEST A S 

Petersborgvej 12, Postboks 123 

3400 Hillerød 
l'*''Olnl<"I""" 

42.26.53.25. 

11--~....-._....-...... ~~ds~ ....... v-j~d~e~n ...... skabelige_...~c-....~u.-~~~~~~~~~~~-'--""~'-'""~.._....~~u~~~~ 

94-96, 2000 Frederi ksberg 

B. Besvares for nyt aktie· eller anpartsselskab 
For.In mg"u bSj)OrloOO 1:.~1. :.l-fl< 

I 
Akt o- oCer indskuds- Kr (Oplyo oomu>ell b<."ab O'J ll'l ll.lt o.t li~l~b-r t11~elt 
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. I nndre værdier ti " ...... •.••. •• " •• 

Kr f· tb1 aran;k!I Oi.IO 

Eventuelt restbeløb •...•....•. Indbetales senest .•.••. " . •..•••••. 

I v. 11 lr<IOll 
li 

Stifterne P' •I b008 

11 

I 
Il 

C. Besvares for ny filial af et udenlandsk aktie- eller anpartsselskab 
1.181 u~'" Mlslwll• ~ 

-· ad-
,._ 
• lo<Mlll 1 · ,egnsl<absår 

• 1<-:inede ••~U>4BI t~I. lign.I 1 · indbetal•" kap1t.. • 19rlT .,, li.I' OVI, IØSllndtJel*'ll 1 · vedtmgtønes M"l8ste oato 

Fll•alens Mlgninglregol • ktrmw 

t or Wiao "' uden r.d!k tenkalitiosebkal> anlerea l 11iaA.apitatens &~lr>:lbelal o 

0. Besvares for ny erhvervsdrivende fond 
et •-Førate lll(jnskallsperiode 

1/1-'}l - ~' t<...-
Food$myr>:llgh9d, l'vis 

FA 11 60 71 79 
Or"ndkapital ~r. • heraf t- •ndb lilJ i l<O '"'· kr 

Udfyldes af 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
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Anmeldelse til Erhvervs- og Selokabeotyrolaen 

E. Indtræden af . .. nr.18 3. 8 5 9A Side 2 af 3 

- bontyrolnosmoølommor, bostyrolso3supploontor , diroktoror , flllnlbostyroro, hkvidator01, rovisoror OlJ rovisorsupp'oantor. 

----------------------------------------------~------------------~--------------------·~ N4'1n, olUUng oO prtvn1 boprol {kun lor rov11orur St•nt.) I lndlr•dnr llOf'1 

,::' o itM.A-f'J D . 
J Grethe Brinkhard, Bygnarkf~ei7 , 2605 Brøndby 

V Willy Kui jper, Christiansdal 12, 2610 Rødovre · 

J Tage F.deling, Rødovrevej 12, 2610 Rødovre 

V Ib Schleicher, Ved Bellahøj 21, 13, 2700 Brønshøj 

i} Henning Laug, Vanløse Alle 80, 2720 Vanløse 

V Aage Hvolby , Vestre Paradisvej 57, 2840 Holte 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyr elsesmedl em 

Bestyrelsesmedlem 

!3estyrelsesmedlem 1 

Bestyrelsesmedl em 

Bestyrelsesrnedlem 

~ r~ 
H~~-u-~ 

)Ytro /~ 
/0 2 6 & l/ 

F. Fratræden af ... 

- bcstyrelsosmodlemmmor, bestyre~essuppleanler, d rekt rer, hl.albcslyrere, I kvidatorer, rev orer og revisorsuppleanter. 

G. Vedtægtsændringer m.v. (som ikke d kkes af H-K) 
Nyl nav; 

,_ 
ffill ""' "' 

tJf l\ll""Wt_...,..,,........, 

Evt. ~f aænikilt poa~esse 

Vlldtmglernea § 

Nyt formål."" " . . •. 

·§ 

Nyt regnskabsår •.. . . . 

H. Kapitalbemyndigelse 

Bemyndigelse l il 
lo-apitalforhøjelse 

Vec'tægternes § 

Udfyldes af I 
Erhvervs- og Selskabsstyrel5en 

I 

' Ny ~motedsaciiesae 

Ny tegningsregel • " .. 

Omlægningsperlode 

(Kun A/S) Besluttet 
konvertibelt lån 

' 

-

Afmeldlng-af t1ravn 

·I 

Andel nyt" .• .. """ 

u. 

I halræder som 

Nye kap talklasser. " 
1 · § 

·H 
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~ndrlng af aktie- eller lndskudskapltalen 
oplyn nominoro bolob og nnlor evt. kapllnlklasaer onkoltvls 

Kopitalon or forhoJot mod •. " •.•.• 
K• 
11 

Hornl er Indbetalt. .• . •. • . • .•• 
Kr. 
:11 

Kr. - 31 

Kr - :;.1 

Kr - 71 

t<·. - 111 

li.<. - 111 

Kr 
Evontuo I restbelob •. •. •.•. • . 1J 

Anmeldelse tll Erhvervs- og Selakabastyrolaen 

nr .18 3 . 8 5 9 A Side 3 af 3 

Overført fra -
rosorvor ollor overskud --- ----I kontanter 111. • " ...•• " .•.• " • " " " 

K1 ir1 ., 
I ondro værdier til""" .• ""."" .. 

Kura 
0 1 

Ved gæ dskonvertering til .•.••.• .•. 
Kurt 
6 1 

Vod konvort1boll lån III " " ". " " " • 
Ko; ta 
101 

Ved lusion til. ... """"."".".". 
Kllla 
12) 

Da lo 
lndbotalos sonost ................ .. 141 

Af lldhgoro rostboløb er nu indbotalt •. •.•• • " •......... . .• . . . • . •...•.••... . ....• •••••.•• (spocifice"os ovonforl 
l\r 
151 

Do lkko· fuldl Ind bola te ak hers/ anparters samlodo pålyde:1de er . • . •.•..•.....•..•••..••..•••••• . • .•.••••.•• . . 
Kr 
16) 

Kapitalen er nedsat l I dækni'lg af underskud mod .....•.. . . " ••.•••• 
t<r. >< 171 

1 IAr .,..,jee a l1d I lo omga11gel Kr 
Kap1t<1 on er be" luttet redsat med " .•.•.•••. •.•.• """." .. . • """." 161 

Med henbhk på udbetaling al. •• "" •••• """ .• .• •• " " •. • ••.•.• . • 
Kr. I< urt 
19 1 20J 

bortfald af indbetallngsp igt . • •• ••..•••• .. . • .•• " .• 
Kr. Kuno - 211 22) 

henlæggelse t.1 fond af " " " " . " " .••• " •• ". " .• 
Kr. - 231 - -' "' DMQ for Pf~rN 

Efter proklam..1ets ud øb et" kapitalen nu nedsat med ..•• . ••. •. •. ... . .• 241 251 

J. Ændring af grundkapitalen i erhvervsdrivende fond 

Kapitalen er forhojet med .... •. •. • 
K• llldro ~nr kr. 

Kapitalen er nedsat til dækning af underskud med ...•. . . •• . •••. •. •. •. 
Kr 

1. 4AMl8kle1 al1id i lo omQ8nge) 

Kapitalen er besluttet nedsat ti udde, ng al . ". "" .....•. " ."." •. ... 
2. I<• 
Efter proklamaets udløb er kapitalen nu nedsat med " .•.• " .•• " " ... 

K. Omdannelse, fusion, likvidation, genoptagelse 

L Underskrifter 

Samtlige bestyrel$0$medlemmer (I ApS evl. d rektører) bekræfter ved deres underskrift rigtigheden al de anførte oplysninger. Samtidig be
kræftes, at de evt. anme~te pe!$oner og evt. vurderingsmænd dels opfylder lovgivningens krav og dels er villige Il at påtaiie sig hvervet el er 
slll1ngen. 

Dala Oli 6 Vedlæglerne• eeneate dala Ul\dørskrlfterna bede• (lllntagel med maskinsllroll 

Grethe Brinkhard 

.. ~.i~ ... 

Tag Ede ling 

Ib Schlei cher _lb. S~~ .......................................... 

Navn og atilling t> 

UdfyldM af 
Erhvervs- og Selskabs-styrelsen 

I 
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FUNOORmISTRE.T 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

Telefon: 33 - 92 33 03 

Telefax: 33 - 13 45 31 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Kanpnannsgade 1 

1604 København V 

025953 

oato 2 6 FEB. 1990 
Telefontid mellem 
kl. 10.00 og 14.30 

J. nr. 1989-742-9645 

Sagsbehandler: 
Helle Degnbol/sg 

+ bilag 

~~ ,')~r ~ ft CRH l=Rvs. OG u N 
2 7 FE8. 1990 

~ "'~ 

yajmrende: Martinus Åndsvi.denskabelige Institut. 

Under henvisninq til vedlagte bilag skal Fondsreqistr:et far:espørge, an 

Martinus Åndsvidenskabelge Institut, der er registreret i Fcnisregistret 

under nr. 09645, er erhvervsdrivende. 

P.M.V. 

E.B. 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 

AL/caa 

Fondsregistret 
Halmens Kanal 20 
1060 Kbh. K. 

Den 3 o "riv. 1990 
J . nr. 90-14.761 
Bedes anført ved besvarelsen 
sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
33 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT" - Deres j.nr. 1989-
742-9645. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget anmeldelsesblanket 
for ovennævnte fond. 

I den anledning ønskes oplyst, hvorvidt Erhvervs- og Selskabs
styrelsen kan udpeges til fondsmyndighed. 

Med venlig hilsen 

Annette Larsen 

KAMPMANNSGADE 1 1780 KØBENHAVN V. TELF. 33 12 42 80 TELEFAX 33 32 44 80 GIRO 9 00 17 43 EKSP. TID 10.0CH5.00 



Navn og 

stk. 1 

stk, 2 

2 Struktur 

s tk. 1 

stk. 2 

' J Formål 

stk. 1 

LOVE 

i\iemsled 

Institutionens navn er Martinus Ånds videnskabelige Institut, 
der tillige fører navnet Martinus Institut. 

In s titutionens njemsted er Frederiksberg. 

Martinus Institut er en selvejende, almennyttig institution. 

Institutionen må ikke gØres til genstand for foreningsdan
nelse eller nogen anden form for medlemskab. 

I hele sin virksomhed 09 med alle de midler, der slår til 
dens rl.dighed, skal institutionen udelukkende ti ene følgende 
almennyttige form!!: 

Bevare Martinus samlede værker uænd r~t, sorn de 
foreligg e r fri\ hans side, 

Oplyse om d isse værker, og 

Cøre ,-tisse væ1•ker tilgængelige for interesserede, h e r
under ved publicering, oversættelse og undervisning i 
betryggende rorm. 

• 4 Oprettelse og kapitalforhold 

stk. 1 

stk. 2 

stk, 3 

stk. 4 

stk. 5 

stk. 6 

stk. 7 

Institutionen er oprettet i 19 56 på initiativ ar forretteren 
Martinus Thomsen, kaldet Martinus, 

Institutionens formue bestod ved oprellelsen af de aktiver og 
passiver, som Martinus skænkede ved gavebrev af 30. ok
tober 1956 med påtegning af 14. marta 1957, 

Institutionen er eneindehaver af den luldstændigu ophavsret 
og copyright til Martinus samlede værker i henhold til 
gavebrev af 18, juni 1980. 

De nødvendige rnidler til institutionens virksomhed tilveje
bringes v.?d egen indtjening og ved ubetingede gaver og bi
drag, 

Samtlige institutionens indtægter og de til denne ydede bi
drag og gaver kan alene anvendes til institutionens formål 
efter § 3. 

For institutionens forpligtelser hæltcr alene dennes lil en
hver tid værende formue. 

Ingen al institutionens bidragyderu kan have nogen andel i 
eller krav på institutionens formue, ligesom de ikke kan 
drages lil ansvar for institutionens handlinger, undladelser 
eller forpligtelser. 

I 

§ 5 Ledelse 

stk. 1 

stk. 2 

alk, 3 

stk. 4 

stk. 5 

Institutionen ledes af el råd, som beslår af lem myndige, 
vederhæftige og uberyglcde personer, i del h~lgendc bel09-
nct modiemmer. 

Ved medlemsalgang supplerer rådet s ig s e lv. Nye medle m
mer indgår for en p e r iode af fe m år, og 9enindtræd e n k a n 
ikke linde ste d, 

R å dets medlemme r bliver næstformand og derefte r fo r m a nd 
olie r a nciennitet. Næstformandsperioden og fo r mandspe rio
d e n e r hver for sig hØjst el år. 

Rådet udpege r to suppleanle:r, som deltager i rådets møde r 
uden ste mme r e! . Ved medlemsafgang indgår normalt den 
først udpegede suppleant som nyt medlem al rådet. Lader 
rådet den anden indgå, fratræder den først udpC9edo sup
pleant samtidig sil hverv som suppleant. 

H ve rve t som formand, næstformand, rådsmedlem og sup
pleant er ulønnet. 

§ 6 R&dets kompetence m . v. 

slk . 1 

stk. 2 

stk. 3 

Rådet har don udØvenc.le ledelse al alle institutionens anlig
gender. Det er beslutningsdygtigt, n&r mindst totrediedele 
ol medlemmerne er til stede, 

Rådet skal tilatræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enig
hed ikke opnås, kan beslutning først trælles på et nyt råds
møde, hvortil alle medlemmer skal indkaldes. Inden delle mø
de skal samtlige medlemmer i rimelig god tid informeres 
s k riftligt om Jen beslutning, det ikke har været muligt ol op
nå enighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om det udsal
te spørgsmål 1 kan der trælles beslutning med cl flertal på 
mindst lotrediedele af rådets medlemmer. 

Over de b eslutninger, d.-r trælles på r&dsmØderne, føres e n 

protokol, der underskrives af de medlemmer, der har delta
get i del pågældende møde , 

§ 7 Tegningsrcgler 

stk . 1 

stk. 2 

Institutionen tognes al formanden og el andet medlem al rådet 
i forening eller af tre rådsmedlemmer i forening. Ved køb, 
salg 09 pantsætning al fast ejendom tegnes institutionen dog al 
mindst lref emtedele al rådsmedlemmerne i forening . 

Rådet kan g ive enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til insti- I 
tutionens medarbejdere 1 dog ikke for så vidt angår kØb, salg 
09 pantsætning al last ejendom. 

§ 8 Regnskab 09 revision 

stk. 1 

stk. 2 

Institutionens regnskabsår e r kalender&rct, 

Institutionens regnskaber skal revideres al en dier liere al 
rådet udpegede statsautoriserede eller registrerede reviso
rer. 



stk. J Det påhviler rådet hvert år at gØrc del reviderede drills
rcgnskab og den reviderede status tilgængelige for interos
serede. 

§ 9 Lovændringer 

stk. 1 

stk. 2 

§ 10 Opløsning 

stk. 1 

stk. 2 

Rådet kan med el flertal på mindst lolrediedele af s amtlige 
medlemmer foretage ændringur i lovene, 

Efter Martinus Ønske m! der ikke foretages nogen æ n 
dring af institutionens principielle formål og st1"t1ktu r, s åle
des som disse er beskrevet i H 2, J, 4, 9 og 10. 

Institutionen kan kun opløses ved enstemmig beslutning i det 
samlede fuldtallige råd, og kun såfremt samtlige institutio
nens midler ved opløsningen anvendes til formålet citer § J, 

I intet tilfælde kan formuen hell eller delvis overgå til nogen 
al institutionens bidragydere eller til nogen nndens person
lige ~endom. 

~ 11 Overgangsbei;temmelser 

stk. 1 

stk. 2 

stk. J 

stk. 4 

s tk. 5 

De medlemmer, der er underskrivere på Instituttets love 
al 25. maj 1982, er udpeget al Martinus. Erter hans 
ønske fastsæller disse medlemmer selv tidspunktet for 
deres udtræden af r&det. 

Efter Martinus ønske er Grethe Brinkhard formand for rå
det indtil sin udtræden. 

De øvrige medlemmer bliver - medmindre de Ønsker sig 
fritaget herlor - næstformand og derefter formand citer an
ciennitet og varelager disse hverv indtil deres udtræden. 

Såfremt de to medlemmer, Rolf Elving og Willem-Jan Kuij
per, som senest er udpeget ni Martinus, kommer til al sid
de sammen som formand og næstformand, skal de dog skil
le m elle m disse lo hverv med lo års mellemrum . 

Reglerne i § 5 træder gradvis i krafl i takl med afgangen 
nf de medlemmer, som er udpege! af Martinus. Udover 
disse m edlemmer kan ingen være :iuppleant og r&dsmed
lem i mere end sammenlagt seks ltr. 

Disse love, som er udformet citer Martinus pcr~onlige direktiver, træder 
i stedet for institutionens love af 9, m<U 1966. 

Frederiksberg, den 25 . maj 1982 

Grethe Brinkhard Tage Edeling Roll Elving Aage Hvolby 

Willem-Jan Kuijper Henning Laug Ib Schle icher 

v-1fJt 
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love og t estamente i for bindel se med oprettelsen . 

Dersan De måt t e ønske yder l i gere oplysninger, bedes De kontakte vort kon
tor. 

Hiller czrl, den 15. oktober 1990 

Med venli g hilsen 

F.llfi æNrZm INVæT A/S 
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OLE HANSEN . L"Nor.r11: T !:i s Acror1 c n 

HOLGER MOSBÆK • L."tlOSR C: TS:O "GFORl:rt 

CLAUS BECHER . "ovoK"T (LI 
NORRI! FARIMAGSGAO!l: IJ.nui:u. IJ64 KODl::NHAVN K. TLF. (Oll •11 ~~l i 

Stemoelf ri 

G a v e b r e v 

8s,~~ff!11'8-o 
11 OKr. Rct.s12Q 

. 1990 

Git 

Undertegnede forfatter Martinus Thomsen, Mariendalsvej 94-96, 
2000 København ~, skænke:- herved til 1!artinus Institut, der har 
samme bopæl, ophavsretten til sa~tlige mine forfatterrettigheder 
og øvrige rettigheder af personlig art, som jeg ikke allerede har 
skænket til instituttet, uanset hvorledes værdierne fremtræder. 

Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, 
udkast til nye arbejder og arbejder under forberedelse, alle 
excerpter, henvisninger, notater, korrespondance, bilag , kort, 
tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre ikke 
afsluttede arbejder. 

Overdragelsen omfatter retten til at udnytte mine arbejder, 
således soo ophavsretten normalt g iver indebaveren rettigheder. 

Samtidig skænker jeg til instituttet mit bibliotek og mine 
samlinger af periodiske tidsskrifter og lignende. 

Evad jeg hidtil har skænket instituttet af forfat t errettig
heder, giver instituttet tilsvarende beføjelser som forananført 
i nærværende gavebrev. 

? rederi ksberg , den 18. juni 1980 

Son gave~odtager: 

(J;v tll'Je.i-tt-hrf"A ~ /' r'is1 { t_'/;,t,O .L 'Yl..-

/ $ . 1 ' ' / ./ 
' ·· · 1LA-<.- fk.../.:J-.tvc.( 1'i h.Ct.-LV{ 

Til vitterlighed o~ underskrifternes ægthed, dateringens rig-
tighed og underskrivernes myndighed: 

Navn: ~'t.t-~ ~~ A -:.- Navn: c-:=---:.\ <- - _ -~fJ_~~) 
St i lling : 1 { 1 ~~ Sti lling : ct.--~~,<f"(>7_.._.. ~ -

(\ 

\...-~\._..\,[' • '-. I ' ........ p ..L_ :Bopæl: \,i~,,_. r~~ 1 :..._ 1. Bopæl: \ ,10-... . -~.._ . O.-C.~L ~ c; 
~\L ~.~.L.,~ 't \ c.. / / 

~= LG~-.:-'.°r :~ · - · -i;- ~ :r~u v/-J-,lvL (7JY5... 



OLE HAMSEN . LM11):>ntT !.> ~Acron1: ri 

HOLGER MOSSÆK . LAucsncn:.Ac FOrttri 

CLAUS SECHER . ADVOKAT (L) 

NORA~ F""RIMAGSCAO_. !:>. nucH • IJG~ KOOENHAVN K • TLF'. (Oll •11 ~S ii 

3te!'.noelfri 

G a v e b r e v 

Undertegnede forfatter Martinus Thomsen, Mariendalsvej 94-96, 
2000 København ~, skænke:- herved til r.:artinus Institut, der har 

samme bopæl, ophavsretten til samtlige mine forfatterrettigheder 
og øvrige rettigheder af personlig art, som jeg ikke allerede har 
skænket til instituttet, uanset hvorledes værdierne fremtræder . 

Overdragelsen omfatter alle fremtidige litterære arbejder, 
udkast til nye arbejder og arbejder under forberedelse, alle 
excerpter, henvisninger, notater, korres~ondance, bilag, kort, 
tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre ikke 
afsluttede arbejder. 

Overdragelsen o::ifatter retten til at udnytte mine arbejder, 
således soo ophavsretten nor~alt giver indehaveren rettigheder. 

Samtidig skænker jeg til instituttet mit bibliotek og mine 
samlinger af periodiske tidsskrif ter og lignende. 

Ev ad jeg hidtil har skænket inst i tuttet af forfatterrettig
beder, giver instituttet tilsvarende beføjelser som forananført 
i nærværende gavebrev. 

~rederiksberg , den 18. juni 1980 

. Soo gi ve_::J-

- /_.,-i t,..fi;-_ l- //1, l 1 l'.1,://f,.-i-l "YJV.J..t. &-t.
. /;' .. ,a'l"11lnus Tnoc:sen . 
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ADVOKAT 

HOLGER MOS BÆK 
L1nd1nu11gl•r1r 

Nørre hrlm1g1gade 1l 
Københnn K. 

Telf. (01) U 5511 

El llgelydundo ~ li( hen&agt 
I norartalkontoreta anuv fot 1Q80. 

T e s t a m e n t e 

') ·' ., I 
l. '.:.> _, 

Undertegnede forfatter Martinus Thomsen, personnummer 
11 08 90 - 5405, boende Mariendalsvej 94-96, 2000 !(øbeohavn F, 
der aldrig har været 1 ægteskab, og som ik~e efterlader mig 
legale arvinger, bestemmer herved som min sidste vilje føl
gende; 

§ 1. 
Alt, hvad jeg efterlader mig, akal tilfalde den selv

ejende institution, Martinus Åndsvidenskabelige Institut, 
også kaldet ~artinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 
København F, der således akal være min universal~rvi~g. 

Denne arveret omfatter også rettigheder, som normalt er 
uoverdragelige, og rettigheder iøvrigt af personlig art, såsoc 
mine forfatterrettigheder. 

§ 2. 
Martinus Instituts love er godkendt af instituttets be

styrelse, deriblandt af mig, og denne godkendelse, åer her
:ted for mit vedkommende ratihaberes, otnf atter og3g, alle ret
tigheder af tilsvarende art, so~ omhandles i foranst~endc 

§ l, og som allerede af mig er skænket til instituttet. 

§ 3. 
Det pålægges min universalarving og mine bobeha.ndlere 

at respektere de optegnelser, jeg efterlader mig vedrørende 

. ;_."\ 

f\lnt K. I t\lr ~) 9 0 7 Jon 



I .~ - 2 -

min bisættelse, opfyldelsen af instituttets formål, admini
strationen af instituttet, herunder anvendelsen af min lej
lighed og villa 11Rosenberg 11 i Klint, og vedrørende eventu
elle erindringsgaver. 

§ 4. 
Alle mine tidligere testamentariske dispositioner til

bagekaldes herved. 

§ 5. 
Såfremt betingelserne for privat skifte er til stede, 

ønskes dette under medvirken af fru Grethe Brinkhard og 
advokat Holger Mosbæk eller, hvis en af dem er forhindret, 
da af den anden alene. 

Hvis betingelserne for privat skifte ikke er til stede, 
skal de nævnte personer behandle mit bo som executores te
stamenti, og hvis den ene af dem er forhindret, da af den 
anden alene. 

§ 6. 
Nærværende testamente oprettes for notarius publicus i 

'·~o ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbeva
ret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift skal 
gælde lige med originalen. . 

København, / ·"" 
~ den / (j, juni 1980 

~·'t~;~ .9~~-~..yl-. 

. Som identitetsvidne: I 
...... J ~-tt-,,, f .. \. •'-·-· ,_.__.. ~-/li. Mosbæk · 

.;,.-

' 



Hr. Martinus Thomsen, 
der var i st1.1:id til 1'ornuftsnmu1oict at oprette 
tcotarJentc 'cc hvis i den t.i te t blev ci (:sod t.gjort' 
har i dag i min overværelse underakrcvot f .oran
stAende testamente hvis indhold hQn 
godkendte. 
I dokumentet fandtes ingen iøjnefaldende ret
telser eller tilfDjelser udover de med min sig
natur (initialer) betcsnede. 
Hvilket herv~d bevidnes. 

XØEENHAVNS BYRET, NOTAlUALIOMTORET, 
don lo.•juni 1980. 

• I 
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ADVOKAT 

HOLGER MOS BÆK 
L1ndar1tu1gl.r•r 

N•rn farlm1g1gad• 1l 
Kab•nhi.vn K.. 

Talf. (01) 11 55 U 

El llQelydondo ~ 8( heNagt 
I nolll1alkontonlta ..nw fot 1gao. 

T e s t a m e n t e 

Undertegnede forfa.tter Martinus Thomsen, personnummer 
11 08 90 - 5405, boende Mariendalsvej 94-96, 2000 Xøbenhavn F, 
der aldrig har været i ægteskab, og som ik~e efterlader mig 
legale arvinger, bestemmer herved som min sidste vilje føl
gende ; 

.. 
§ 1. 

Alt, hvad jeg efterlader mig, skal tilfalde den selv
ejende institution, Martinus Åndsvidenskabelige Institut, 
også kaldet Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 

Xøbenhavn F, der således skal være min universalarving. 
· Denne arveret om:fatter også rettigheder, som normalt er 

uoverdragelige, og rettigheder iøvrigt af personlig art, såsom 
mine forfatterrettigheder. 

§ 2. 

Martinus Instituts love er godkendt af instituttets be
styrelse, deriblandt af mig, og denne godkendelse, åer her

:ned for mit vedkommende ratihaberes, omfatter og3g, alle ret
tigheder af tilsvarende art, sotli. omhandles i foran~t&.endc 

§ l, og som allerede af mig er skænket til instituttet. 

§ ;. 
Det pålægges min universalarving og mine bebehandlere 

at respektere de optegnelser, jeg efterlader mig vedrørende 

Not.K.J.Nr. 5 9 0 7 /80 
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min bisættelse, opfyldelsen af instituttets formål, ad~ini

strationen af instituttet, herunder anvendelsen af min lej
lighed og villa 11Rosenberg" i Klint, og vedrørende eventu

elle erindringsgaver. 

§ 4. 
Alle mine tidligere testamentariske dispositioner til

bagekaldes herved. 

§ 5. 
Såfremt betingelserne for privat skifte er til stede, 

ønskes dette under medvirken af fru Grethe Brinkhard og 
advokat Holger ~osbæk eller, hvis en af dem er forhindret, 

da af den anden alene. 
Hvis betingelserne for privat skifte ikke er til stede, 

sl::al de nævnte personer behandle mit bo som executores te

stamenti, og hvis den ene af dem er forhindret, da af den 

anden alene. 

§ 6. 
Nærværende testamente oprettes for notarius publicus i 

'·~o ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbeva

ret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift skal 

gælde lige med originalen. 
København, / ," 
~ den / {j , juni 1980 

~·1-~~ .9~~.4-'-~ 

. Som identitetsvidne: I 
"IT / -.U~ 

/
·" f ... \. ,..__. ,_..... ,,...-. 
li. i'dosbæk · ,.,,, 



Hr. Martinus Thomsen, 
der var i stnnd til tornuftsmmaaii:t at oprette 
tc~tanentc,cGhvisidenlitctblevoiccodtgjort, 

hnr i dag i min overværelse underskrevot foran
stående testamente hvis indhold ~ 
godkendte. 
I dokumentet fandtes ingen iøjnefaldende ret
telser eller tilfajelser udover de med min sig
natur (initialer) betcsnede. 
Hvilket horved bevidnes. 
XØEENHAVNS BYRET, NOTARIALIOKTORE'?, 
den lo.•juni l98o • 

. . 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
8 JUNI 1990 

Den 
J.nr. 90-14.761 
Bedes anført ved besvarelsen. 
Sagen behandles af: 

AL/caa 

Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut 
Mariendalsvej 94-96 
2000 Frederiksberg 

Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
31 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNDSVIOENSKABELIGE INSTITUT". 

Styrelsen har ved skrivelse af 26. februar 1990 (ro.bilag) fra 
Fondsregistret fået oplyst, at ovennævnte fond er registreret i 
Fondsregistret. 

Det fremgår bl.a. af fandens formål, at fond en skal varetage 
publisering og oversættelse af Martinus' værker samt forestå 
undervisning. 

Det fremgår tillige af årsregnskabet 
nettoomsætningen udgør kr. 1. 874.581,-

for 1988, at 

På denne baggrund, skal man meddele, at fonden er omfattet af lov 
om e rhvervs drivende f onde § 1, stk. 2, nr. 1 og derfor anses for 
erhvervsdrivende. 

Fonden s kal anmeldes på vedlagte anmeldelsesblanket. Gebyr kr. 
2.000 må vedlægge s. 

Anmeldelsen forventes modtaget inden 4 uger. 

Med venlig hilsen 

~nette Larsen 

~ 

KAMPMANNSGADE 1 1604 KØBENHAVN V. TELF. 33 12 42 80 TELEFAX 33 32 44 80 GIRO 9 00 17 43 EKSP. TID 10.00-15.00 



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Den 8 JUNI 1990 

AL/caa 

Fondsregistret 
Holmens Kanal 20 
1060 København K. 

J.nr. 90-14 . 761 
Bedes anført ved besvarelsen. 
Sagen behandles af: 
Fuldmægtig Annette Larsen 
Direkte opkald kl. 10-15: 
31 91 30 03 - afvent klar, 
tast 318 

Vedr.: "MARTINUS ÅNPSVIDENSKABELIGE INSTITQT 0 • 

Under henvisning til Deres skrivelse af 26. februar 1990, skal 
styrelsen meddele, at fonden er omfattet af lov om 
erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 2, nr. 1 og derfor anses for 
erhvervsdrivende. 

Styrelsen har d.d. anmodet fonden om de for registreringen 
fornødne dokumenter. 

Med venlig hilsen 

~Annette Larsen 

y 

KAMPMANNSGAOE 1 1604 KØBENHAVN V. TELF. 33 12 42 BO TE.LEFAX 33 32 44 80 GIRO 9 00 17 43 EKSP. TID 10.00-15.00 



Reg .nr. 9645 

MARTINUS ANDSVIDENSKABELIGE INSTITUT 

MARIENDALSVEJ 94-96, 2000 FREDERIKSBERG 

REGNSKAB FOR 1988 

jV 
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FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

Side: 

2 
3-4 

5 
6 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

Resultatopgørelse for året 1988 
Balance pr. 31/12 1988 
Noter 
Revisionspåtegning 

BLAD: 



1NN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

1987 
i 1.000 

1. 945 
- 270 

1.675 
-------

729 
484 

7 
456 

1.676 
-------

1 

81 

82 

969 
69 

818 
======= 

kr. 

RESULTATOPGØRELSE FOR ARET 1988 

Nettoomsætning incl. bidrag 
Produktionsomkostninger 

BRUTTORESULTAT: 

Personaleomkostninger 
Lokaleomkostninger 
Distributionsomkostninger 
Administrationsomkostni nger 

KAPACITETSOMKOSTNINGER: 

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER: 

Afskrivninger 

RESULTAT FØR RENTER: 

Renteindtægter, kursavancer m.v. 
Renteudgifter 

REGNSKABSMÆSSIGT OVERSKUD: 
========================== 

BLAD: 2 

J 
1. 874. 581 
- 301.106 () 

1.573.475 

603.444 
558.112 

3.522 
335 .837 

1.500.915 

72.560 

83.558 

10.998 

964.187 
66.494 

kr. 886.695 
============ 
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N BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 3 

1987 
i 1.000 kr. 

6.846 
325 

5.817 

12.988 

284 

44 

1.660 
53 
10 

2.051 " ____ _ 

5.039 
::: ==== 

BALANCE PR. 31/12 1988 

AKTIVER: .,f. I) 
" ' 

ANLÆGSAKTIVER: ;a I ,)( 

~::::~====-:~=~~=:~:~~==:~-?' -
A(/J~p?'.....-/ ~ .. 1-,,,.ø > ~ 

7 . 9 69 .c oo 
6.864.058 Grunde og bygninger ...--

Driftsmateriel og inventar, 
jvf. note 2 

Finansi elle anlægsaktiver: 

Værdipapirer, jvf. note 3 

ANLÆGSAKITVER I ALT: 

OMSÆTNINGSAKTIVER: 

Varebeholdninger: 

Fremstillede færdigvarer og 
handelsvarer, jvf. note l 

Tilgodehavender: 

Diverse tilgodehavender 

Likvide beholdninger: 

Bankbeholdninger 
Girobeholdning 
Kassebeholdning 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 

AKTIVER I ALT: 
============== 

334.233 

5.640.577 

12.838.868 

223.874 

89.369 

2.603.248 
92.874 

7 . 255 

3.016.620 

kr. 15.855.488 
============== 



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S 

1987 
i 1.000 kr. 

13.234 
818 

14.052 

55 

14.107 

BALANCE PR. 31/12 1988 

EGENKAPITAL OG GÆLD: 

EGENKAPITAL: 

Saldo pr. 1/1 1988 (fælles) 
Arets resultat 

RESERVER I ALT: 

Opskrivningshenlæggelse: 

Maskiner og inventar 1984 
Maski ner og inventar 1985 
Maskiner og i nventar 1986 
Maskiner og i nventar 1987 
Maskiner og inventar 1988 

EGENKAPITAL I ALT: jvf. note 4 

9 . 522 
20.453 
15.407 

9.949 
1 6.25 6 

BLAD: 4 

14.051.690 
886.695 

14.938.385 

71. 587 

15.009.972 

GÆLD (KORTFRISTET- OG LANGFRISTET): 

821 
8 

103 

932 

15.039 
======= 

Prioritetsgæld, jvf. note 5 
Pengekreditorer 
Anden gæld under 1 år 

GÆLD I ALT: 

GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT: 
========================== 

731. 846 
0 

113.670 

845.516 

kr. 15.855.488 
--------------------- - ------



FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S BLAD: 5 

NOTER 

Regnskabet er opstillet efter samme principper som de foregående 
år, hvilket bl.a. betyder, at de væsentligste regnskabsvurderings
principper er uændrede i forhold til sidste år. 

Note 1: Varelag er: 

varelageret e r optaget efter FIFO princippet. Af det samlede 
varelager på kr. 223 . 874 henligger kr. 87.815 på boglager hos 
Borgens Forlag. 

Note 2: Afskrivning s principper: 

Maski ner og inventar er afskrevet så l edes: 

Dr iftsmi dler i behold pr. 1/1 1988 og driftsmiddeltilgang i 
1988 er afskrevet med 20%. 

Note 3: Værdipapirbeholdninger: 

Værdipapirbeholdningen er opgjort til anskaffelseskurs eller 
kursen pr. 1. juli 1984. Værdien af obli gationsbeholdningen på sta
tusdagens kurs er kr. 8.589.720, hvilket er en merværdi i forhold 
til balancen på kr. 2.969.688. 

Note 4: Egenkapital: 

Bevægelserne på instituttets egenkapital kan specificeres som 
følger: 

Saldo 1/1 1988 
Arets overskud 
Opskrivning, maskiner og inventar 

Note 5: Prioritetsgæld: 

14.107.021 
886.695 
16.256 

kr. 15.009.972 
============== 

Af den samlede prioritetsgæld på kr. 731.846 pr . 31. december 
1988 forfalder kr. 300.958 til betaling efter mere end 5 års forløb. 

~ote 6 : Skat af erhvervsindkoms t: 

Der er ikke hensat skyldig skat af den erhvervsmæssige virksom
hed, da denne virksomhed giver et skattemæssigt underskud. 



FINN BENTZENS REVISIONSJNSTITUT A/S BLAD: 6 

REVISIONSPATEGNING: 

som instituttets generalforsamlingsvalgte revisor skal vi herved 
bekræfte: 

at vi under iagttagelse af god revisionsskik har revideret for
anstående årsregnskab for 1988 med tilhørende noter 

at vi har overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og til
hørsforhold samt om vurderingernes forsvarlighed, ligesom vi 
har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler 
instituttet, er rigtigt udtrykt i regnskabet 

at regnskabet er r i gti gt opsti llet p å grundlag af bogføringen 
og opgjort i overensstemmelse med lovgivningens og lovenes 
regnskabsbestemmelser, herunder efter principper for god 
revisionsskik 

at regnskabet efter vor opfattelse indeholder de oplysninger, 
som er nødvendi ge t i l bedømmelse a f instituttets resultat og 
økonomiske sti lling pr. 31. december 1988. 

Instituttets administration er af beskedent omfang, hvilket er 
en naturlig følge a f instituttets størrelse. 

Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til supplerende 
bemærkninger. 

Godkendt og vedtaget på instituttets 
generalforsamling, den / 1989. 

DIRIGENT: 

RADET FOR MARTINUS ANDSVIDENSKABELIGE INSTITUT: 

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

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

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



.MARTINUS 
ÅNDSVIDENSKABELIGE 

INSTITUT 

ILOVE I 
af 

25. maj 1982 

med rådets kommentarer 

... 



I sine sidste år beskæftigede Martinus sig me
get indgående med tilrettelæggelsen af sin sags 
fremtidige struktur, og herunder er alle væ
sentlige spørgsmål blevet gennemdrøftet på 
en lang række bestyrelsesmøder. Det skete i 
en periode på omkring 15 år, fra 1965 til 1981. 

Af de sidste 7 års møder foreligger der fuld
stændige båndoptagelser, som opbevares på 
Instituttet. De ligger som dokumentation for 
Martinus hensigter, anvisninger og beslutnin
ger på dette og andre vigtige områder. 

Et af de grundlæggende resultater af drøftel
serne er et sæt væsentligt ændrede love for 
Instituttet. - Bortset fra mindre betydende 
afsnit i § 11 er alle bestemmelserne heri ikke 
alene gennemdrøftet, men også færdigformu
leret sammen med Martinus. 

De ændrede love er her aftrykt i fuld udstræk
ning - i indramning. De er desuden forsynet 
med en række kommentarer, som Instituttets 
råd har udarbejdet på grundlag af de førte 
drøftelser. 
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§ 1 Novn og hjemsted 

Stk. 1 Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der tillige 
fører navnet Martinus Institut. 

Stk . 2 Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

§ 2 Struktur 

Navnet ·Mar1u11is Åml~vrclemkabf!/ige ltrstitllf" er uændret, som 
det har været siden 1945. Det er indregistreret og beskyttet i Dan
mark, og det bruges i alle juridisk bindende forhold. 

Navnet ·Martinm lnslillll« bruges i almindelighed. Det kan ikke 
beskyttes juridisk, da del består af et personnavn og den almindeli
ge betegnelse institut. 

Det henstilles, at <1//c antlrc - både i Danmark og i udlandet -
respekterer, al disse 10 1111v11e for/Jelw /cles Marti11m eget b1s111111, da 
det både har særhge opgaver og særhge forpligtelser. 

Denne paragr.if er ny. 

Stk. 1 Martinus Institut er en selvejende, almennyttig institution. 

·Selvejende« be tyder. al Instituttet er helt fritstående og selvstæn
digt. Det ejes kun af sig selv. Ingen persone r eller organisationer 
ka n have eller få nogen form for medejerskab. 

"A/me11ny11ig" betyder, at Instituttet ikke på nogen måde skal 
samle økonomisk gevinst til sig selv eller andre . Alle de midler, der 
er til rådighed , ska l anvendes til dets egentlige formål udelukkende 
til gavn for almenheden . 

Stk. 2 Institutionen må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen 
anden fonn for medlemsskab. 

Det har altid været et grundlæggende princip for Martinus, at kun 
gennem sin interesse kan man være knyttet til hans arbejde - ikke 
gennem medlemskort eller andre ydre tegn. (Se f.eks. »Livets Bog« 
I, stk 15, og »Omkring mine kosmiske analyser", kapitel 26.) 
Hermed er dette forhold fastslået i Instituttets love. 



§ 3 FormAI 

Denne paragraf er ændret foldstændig1. - Og en tidligere paragraf 
med overskriften •Vdø1•elsc", som var en uddybning af form:\lspa· 
ragraUen, er udgået. 

Tidligere var hovedformålet •at fremme den frie dmlsvidcnskabelige 
forskning og udbrede kendskabet til dens resultater«. 

Dette er nu a:ndret, så det er en forpligtelse for lnstitullel udeluk
kende at beskæftige sig med Martinus eget arbejde. Visse tidligere 
aktiviteter er derfor faldet va:k, f.eks. udgivelse ar andre forfatteres 
værker. 

Umiddelbart kan man m:\skc mene, at dette er ensidigt, men i 
virkeligheden er det udtryk for det modsatte. - Når blot denne 
forpligtelse findes et eneste sted på jorden. kan alle andre være 
fuldstændig frit stillet. (Se Leks. nærmere herom i artiklen »Den 
enkelte interesseredes betydning - og lnstitullets nærmeste frem· 
tid«, KOSMOS 1982, nr. 4 side 76). 

Stk. 1 l hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal 
institutionen udelukkende tjene følgende almennyttige formål: 

Instituttet kan kun bruge sine midler til de formål, der er angivet i 
de efterfølgende tre afsnit. 

At formålet er almennyuigt betyder, som før nævnt, at det uden 
forbehold er rettet mod almenheden, mod enhver interesseret: 

Bevare Martinus samlede værker uændret , som de foreligger fra hans side, 

Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal va:re i tvivl 
om, hvad der faktisk er MartimLS egne værker, og hvad der ikke er. 

Oplyse om disse værker, og . 

Fra Instituttets side skal der foretages et oplysningsarbejde for at 
udbrede kendskabet til Martinus Vt%rker. 

Det skal for en stor del ske gennem KOSMOS, som i fremtiden skal 
redigeres som et internationalt tidsskrift og udgives på så mange 
sprog som muligt. 

Det skal clesuden ske, ved at Instituttet udgiver eller medvirker til 
udgivelse af oplysningsmateriale- på så mange sprog som muligt. 
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Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publice
ring, oversættelse og undervisning i betryggende form. 

Inslitullel skal sørge for 11Clgivelse af værkerne - dog så vidt muligt 
pl'l fremmede foring.~ eget initiativ. Del skal ske i betryggende form, 
ved at der ikke foretagc!I cr11dri11ger i indholdet. 

Der skal sørges for overm~ttelse af værkerne til så mange sprog som 
muligt- dog fortrinsvis på oversætteres eget initi;itiv. Det skal ske i 
betryggende form, ved at få oversat i s6 detaljeret 01•ere11.s.stemmd· 
.se med orig111ale11 som muligt og i korrekt sprog. 

Instituttets 111ulcrvi.s11i11g vil hovedsagelig komme til at foregå i 
Klint, hvor der efterhl'lnden vil blive opbygget en lirMrsskole. - Det 
skal ske i betryggende form, ved at der så samvittighedsfuldt som 
muligt k1111 undervises i og ud fra Marti11m kosmologi. 

Der k;m fra lnslituttet udsendes gæs1t'forcclragslwlclcre eller gæste
forelæsere, hvor der er særligt behov. 

Ud over undervisning pft eller direkte ml fra Instituttet foregft r 
undervisning i Martinus kosmologi på intcrcsscn!tlc.r 1•gct helt frir 
i11itiati1•. 

§ 4 Oprettelse og knpitnlforhold 

Der er ikke ændret på det tidligere indhold i denne paragraf, men 
stk. 3, 4 og 7 er nye. 

Stk. 1 Institutionen er oprettet i 1956 på initiativ af forfatteren Martinus Thom
sen, kaldet Martinus. 

Stk. 2 Institutionens formue bestod ved oprettelsen af de aktiver og passiver, 
som Martinus skænkede ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påtegning 
af 14. marts 1957. 

Disse to stykker er uændrede. 

Stk. 3 Institutionen er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og copyright 
til Martinus samlede værker i henhold til gavebrev af 18. juni 1980. 

Her er det klart fastslået, at ingen andre end Instituttet har nogen 
form for ophavsret og copyright til Martinus værker, hvad enten 
disse foreligger skriftligt, i billedform eller som båndoptagelser af 
foredrag, taler og samtaler m.v. 

Kun efter kontrakt med Instituttet kan nogen få ret til at reproduce
re, mangfoldiggøre eller udgive værker af Martinus. 



Stk. 4 De nødvendige midler til institutionens virksomhed tilvejebringes ved 
egen indtjening og ved ubetingede gaver og bidrag. 

Man må regne med, al Inslitut!ct engang i fremtiden vil få en ret 
betydelig ege11 indtjening i form af de honorarer, som skal betales af 
fremmede forlag og andre for at reproducere og udgive værkerne. 

Det ga:ldcr indtil ophavsret og copyright udløber. Normalt sker del 
50 dr efter forfatterens død, men i særlige tilfælde kan denne 
periode forlænges. 

Insti1uttc1s ''konomi bæres allerede nu i betydelig grad af gaveprin
cippet gennem modtagelse ar gai•er og bidrag. 

Martinus var sikker på , at gaveprincippet her skulle være gældende 
helt uden begrænsninger, og at Instituttet dermed skulle bevare en 
total sclvs1æ11d1glicd. • 

Derfor er det her fastslået som et helt ufravigeligt princip. at 
Instituttet kun kan modtage gaver og b,dr:ig , hvortil der ikke er 
knyttet nogen form for bcti11gclser. 

Stk. 5 S:imtligc institutionens imh;cgter og de til denne ydede bidrag og gaver kan 
ulcne anvendes til institutionens fonn~ I efter § 3. 

Denne hcS!cmrnelse betyder, at pri.reme på bøgc1, Mudier og op
hold m.v. skal holdes så lave, som lnstitul!etssamlC'de økonomi og 
opfyldelse af formålet tillader. 

Som tidligere nævnt skal der ikke stiles efter at opsamle kapital eller 
fonmte - ud over det, som måtte va:re nødvendigt for at Instituttet 
så hensigtsmæssigt som muligt kan opfylde sit formål. 

Stk. 6 For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende 
formue . 

Ingen person kan komme til at hæfte for Instituttets forpligtelser. 
Det kan det kun selv med sine egne værdier. 

Stk. 7 Ingen af institutionens bidragydere kan have nogen andel i eller krav på 
institutionens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for institutio
nens handlinger, undladelser eller forpligtelser. 

Her understreges meget stærkt Instituttets frihed i forhold til bidra· 
gydere - og bidragyderes frihed i forhold til Instituttet. 
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§ 5 Ledelse 

Instituttets fremtidige ledelsesforhold er drøftet særlig indgående. 
Praktisk taget alle tænkelige muligheder er nøje overvejet af Mar· 
timis, som ul sidst selv traf de br.d11111inger, der er nedfældet her. 

I de førte drøftelser har Martinus utra:lleligt p!lpeget og frcmha:· 
vel, at i lnstitullets ledelse bør in_gen på nogen som helst måde føle 
sig selv som overordnet og andre som underordnet. - Og ingen i 
I nsl1tuttcls arbejde bør føle sig selv som underordnet og I nstituttcts 
ledelse som overordnet - i den almindelige betydning af disse ord. 

Det er naturligvis uundgåeligt, at mennesker ml'I have arbejdsopga
ver og ansvarsomr:\dcr, som er forskellige. Men det giver ikke 
noget som helst reelt grundlag for at fole sig overordnet og heller 
ikke for at fole sig 1111derordnct. 

De kosmiske analyser viser til overmål, al i livet er alle lige M·rcli/111· 
de. Det er det eneste rcllc grundlag. (Se f.i:ks. nærmere herom i 
»Livets Bog« I, stk.22 og »Logik«, kapitel 2.t). 

For at understrege dette forhold bcslu11cdc Martinu, , at den hidti· 
dige betegnelse "bcsryrd.1·c«, hvortil der er kny11c1 s~ mange trad i 
tionclle ;111tnri tetsbcgrebcr, skal udgå. For fremtide n er den rette 
betegncbe lnshtutlels "råd«. 

Stk. l Institutionen ledes af et råd, som består af Cem myndige, vederh:dtige og 
uberygtcdc personer, i det følgende betegnet medlemmer. 

Efter Instituttets tidligere love skulle bestyrelsen bestå af mint/.ft 
fem medlemmer. Efte r drøftelse af mange andre muligheder er 
resultatet blevet, at rådet 1 fremtiden skal bestå af netop fem med· 
lemmer. - Dette antal vil dog kunne ændres, hvis der engang i 
fremtiden indtræffer særlige omstændigheder, som gør det hen
sigtsmæssigt. 

Stk. 2 Ved medlemsafgang supplerer rådet sig selv. Nye medlemmer indgår for 
en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Det har naturligvis også i særlig grad været drøftet, hvem der skal 
vælge nye medlemmer til rådet og hvordan. Om det skulle være 
Instituttets øvrige medarbejdere, en forsamling af interesserede eller 
de øvrige medlemmer i rddet. - Efter mange og lange drøftelser 
bestemte Martinus med fuld sikkerhed, at rådet som hidtil skal 
være selvsupplerende, at nye medlemmer altså vælges af de sid
dende medlemmer i rådet. 

Skulle det være anderledes, ville der uundgåeligt blive tale om en 
slags medlemsforhold eller foreningsdannelse, som ifølge § 2 stk 2 
ikke må opstå. 



Til bemærkni°ngen om, at del jo ikke var demokratisk, svarede 
Martinus, at del skulle det heller ikke være. De almindelige valg· 
metoder var udmærkede og ønskelige ude i samfundet. Men her 
skulle der være de 111i11d11 1~11kelige muligheder for aktiviteter, der 
udfoldes for at opnå i11dflydelse og positio11. 

I fremtiden skal heller ingen kunne få en særlig indnydclse ved at 
sidde gentagne gange eller meget længe i rådet. Derfor er den 
fremtidige valgperiode fastsat til/cm Jr uden mulighed for ge11incl· 
træd en. 

Stk. 3 R ådets medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter ancien
nitet. Næstformandsperioden og formamlsperil;)den er hver for sig højst et 
å r. 

Ud fra tilsvarende betragtninger om begrænrning af imlflytll'lsc er 
der bestemt en fast rækkefolgc for hve rvene som næstformand og 
formand. Er man ikke indsti lle t på at påt<1gc sig disse hverv, kan 
man altså i fremtiden ikke indvælges i rådet. 

Stk. 4 R ådet udpeger to suppleanter, som deltager i råde t~ møder uden stcmmc 9 

ret. Ved mcdlcm!'afgang indgår normalt den først udpegede suppleant som 
nyt medlem af rådet. Lader r"dct den anden indgå , fratræder den først 
udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. 

For at si kre at nye rdclr111edle111111er e r indslillel på og indlevet i 
Instituttets anliggender og i r~dcts arbejdeskal de først deltage som 
s11pplca111cr. 

Stk. 5 Hvervet som formand, næstformand, rådsmedlem og suppleant er uløn
net. 

Selve hvervene i rådet skal være ulønnede af to væsentlige grunde. 
Forholdet til my11digllcdeme og omverdenen skal 1 denne henseen
de være klart. Og det bør desuden være så sikkert som muligt, at 
man kun påtager sig hvervet af interesse for sagen og ikke i nogen 
grad af økonomiske eller andre interesser. 

Dette hindrer naturligvis ikke, at medarbejdere, som modtager 
sædvanlig løn for andet arbejde i Instituttets tjeneste, kan indvæl· 
ges i rådet. 
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§ 6 RAdcls kompetence m.v. 

Stk. 1 Rådet har den udøvende ledelse af alle institutionens anliggender. Det er 
beslutningsdygtigt, når mindst lo trediedele af medlemmerne er til stede. 

1 hele sit arbejde er rådet naturligvis forpligtet til at opfylde formå
let, som det er beskrevet i § 3. - Det er det, der er meningen med 
rådet. 

Det beslutningsdygtige antal er forhøjet fra mindst lralvdele11 til 
mmdst to trcdredcle, hvilket vil sige mindst fire af de fflll medlem· 
mer. 

Stk. 2 Rådet skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke 
opnås, kan beslutning først træffes på et nyt rådsmøde, hvortil alle med
lemmer skal indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i 
rimelig god tid informeres skriftligt om den beslutning, det ikke har været 
muligt al opnå enighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om det udsalli.: 
sp1irgsmål I kan der træffes beslutning 1111.!d cl nerlal på mindst lo lrcdicclclc 
af rådets medlemmer. 

Martinus lagde meget stor va.:gt på, at rådets beslutninger så langt 
som overhovedet muligt træffes i erriglred. - Kun hvor alle mulighe· 
der er prøvet, uden at det har givet enighed, er der åbnet mulighed 
for at træffe en flcr1alsbcs/11111ing. 

Den skal så træffes på fuldt klarlagt grundlag, og først efter fornyet 
drøftelse af mulighederne for at opnå enighed. 

Det er klart, al der inden for Instituttets rammer først og fremmest 
må lægges vægt på harmoni og emghed, og det må begyn~e i rådet. 
Forskellige synsp11nk1er i praktiske spørgsmål vil dog ikke kunne 
undgås helt, og så er det afgørende, at behandlingen alligevel kan 
foregå i fuld harmoni og ve11skabclighed. 

I mange tilfælde vil det tage længere tid. En forlroldsv1s langsom 
beslu1ni11gsproces er dog bedre end nertalsbeslutninger i uenighed. 
Store anstrengelser for at opnå enighed fremmer desuden det 
hovedformdl, der ligger bag den formulerede formålsparagraf, 
nemlig at bidrage til skabelsen af l1arm011i. 

På længere sigt vil denne holdning sikkert også give en større 
praktisk effektivitet end den, man kender i mange almindelige 
arbejdsforhold. 

Stk. 3 Over de beslutninger, der træffes på rådsmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 

De beslutninger, der træffes i rådet, skal kunne dokumenteres, ved 
at de skrives i en protokol. De drøftelser, der ikke fører til beslut
ning, skal derimod ikke nedskrives. - En sådan protokol er ført fra 
Instituttets allerførste bestyrelsesmøde. 
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§ 7 Tcgningsrcglcr 

Det er reglerne for mulerskrift på de dokumenter, som er juridisk 
bindende for Instituttet. 

Stk. 1 Institutionen tegnes af formanden og et andet medlem af rådet i forening 
eller af tre rådsmedlemmer i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast 
c1endom tegnes institutionen dog af mindst tre femtedele af rådc;rnedlcm
merne i forening. 

Tcgningsrcglcrnc vedrørende f<ut ejem/0111 er gjort strengere. El
lers er dette stykke ikke ændret. 

Stk. 2 Rådet kan give enkelt eller kollektiv tcgningsfuldmagt til institutionens 
medarbejdere , dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom. 

§ 8 Regnskab og revision 

Den tcgning-;ful<lmagt, ~om tidligere kun11e r.1 vcs til 111edarb1-jderc 
ved lnst1tuttct, er 111cl\krænkct, så den ikke længere kan omfatte 
fast e1e11dn111. 

Stk. 1 Institutionens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 Institutionens regnskaber skal revideres af en eller flere af rådet udpegede 
statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

Denne paragraf er omredigeret. Hovedindholdet er bevaret, men 
der er foretaget visse ændringer. 

Det er nu en forpligtelse, at Instituttets revisor eller revisorer skal 
være statsautoriserede eller registrerede. 

Stk. 3 Det påhviler rådet hvert å r at gøre det reviderede driftsregnskab og den 
reviderede status tilgængelig for interesserede. 

Regnskabet skal i modsætning til tidligere ikke længere "ti/stilles 
alle inreresserede«, - da dette i virkeligheden ikke er praktisk mu
ligt. - Det skal nu "gøres tilgængeligt for interesserede«, og det er 
hidtil sket ved regelmæssig offentliggørelse i KOSMOS. 

En tidligere bestemmelse, om at Instituttets revisor ikke kan være 
medlem af rådet, er udgået, da det i forvejen er et myndighedskrav. 

9 
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§ 9 Lovændringer 

Stk . 1 Rådet kan med nertal på mindst to trediedcle af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i lovene . 

Dette stykke er omformulen:t uden at ændre indholdet. 

Stk. 2 Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af institutio
nens principielle formål og struktur, således som disse er beskrevet i§§ 2, 
3, 4, 9, og 10. 

§ 10 Opløsning 

Her er det stærkere end tidligere fastslået, al der ikke i fremtiden 
må ændres på /ns1i111ttets principielle form cll og str11k111r. 

Det må ventes, at man i fremtiden i så høj grad som overhovedet 
muligt vil respektere de t udtrykkelige ønske, Martinus her har 
fremsat, Om ikke at <Cndre på de Virkelig arg"rcnde paragraffer. 

Og det må ventes, at man kun ændrer p;\ de 1wrigc bestemmelser, 
når omstændighederne g1~r det tvingende mlllvcndigt. 

Stk. I Institutionen kan kun opløses ved enstemmig beslutning i det samlede 
fuldtallige råd, og kun såfremt samtlige institutionens midler ved opløs
ningen anvendes til formålet efter§ 3. 

I Clenne bestemmelse er der kun foretaget mindre, redaktionelle 
ændringer. 

Med det formål, Instituttet har, skulle opløsning kun kunne kom
me på tale langt ude i en fjern fremtid - og da kun, når formå.Jet er 
helt opfyldt og virksomheden dermed gjort overflødig. 

Det vil i virkeligheden sige engang i fremtiden, når det internationa
le verdensrige er blevet en realitet eller er stærkt på vej. 

Så langt ud i tiden kan man naturligvis ikke lave bindende bestem· 
melser. - Livets gang må vise, hvordan det vil forme sig. Det skal 
ingen bekymre sig om på nuværende tidspunkt. 

Stk. 2 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af institutio
nens bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

Denne bestemmelse er ny og indsat for at præcisere, at heller ikke 
ved en opløsning af Instituttet kan nogen som helst personer eller 
organisationer have nogen form for krav på dets formue. (Se også 
§ 4 stk. 7) 

. ·~ .. 

I 
I ' 



§ 11 Overgnngsbcstcmmclscr 

Flere forhold g~1r det m1<lvendigt at have overgangsbestemmelser 
for den periode, der går, indtil hele rådet består af 11ye medlemmer. 
- F.eks. har de nuværende medlemmer en funktionsperiode , de r er 
længere, end den skal være i fremtiden. 

Bortse! fra stk. 4 er hele indholdet i disse overgangsbcstemmeher 
dn1ftet meget m1jc med MJrtinus. De er dog først færdigformuleret 
efter hans bortgang. 

Stk . 1 De medlemmer, der er underskrivere på Instituttets love af 25. maj 1982, 
er udpeget <•f Martinus. Efter hans ønske fastsætter disse medlemmer selv 
tidspunktet for deres udtræden af rådet. 

Stærkt inspire..-ct af Martinus har de medlemmer, der nu Sldder i 
r!tdct , haft dt!l som en Sfrrl1g opgtwe at sa:ttc sig sf1 godt som muligt 
ind i l11111s l10lcf11i11g og symp1111kta. 

Den grundfæstede holclning, clc hermed ~kulle ha\'c, hat Marti nu~ 
udlrykkcligt onskct at bevare i lnstitullels mbcjde i sft lang en 
årrække, som de h\'cr isa:r scr Mg 1 stand til al bestride deres hw rv. 

Stk. 2 Efter Martinus ønske er Grethe Brinkhard formand for rådet indtil sin 
udtræden. 

Denne bestemmelse er helt MMti1111s egen og bl.a. motiveret med 
Grethe Brinkhards meget lange drrække i Instituttets arbejde med 
deraf folgende dybe indsigt i hans holdning og synspunkter. 

Stk. 3 De øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker sig fritaget herfor -
næstformand og derefter formand efter anciennitet og varetager disse 
hverv indtil deres udtræden. 

Også i overgangsperioden skal der være regler for funktionsperio
derne for næstformand og formand (Jvf. § 5 stk. 3). Men her skal 
der dog være mulighed for at blive fritaget for disse hverv, da de 
ikke var en forudsætning ved de nuværende medlemmers indtræ
den i rådet . 

11 
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Stk. 4 Såfremt de to medlemmer, Rolf Elving og Willem-Jan Kuijper, som senest 
er udpeget af Martinus, kommer til at sidde sammen som formand og 
næstformand, skal de dog skifte mellem disse to hverv med to års mellem· 
rum. 

Denne bestemmelse er den eneste, som ikke er drørtet med Marti · 
nus. Den er indført, fordi bestemmelsen i stk. 3 ikke kan anvendes 
her. Disse to medlemmer har nemlig ~mme anciennitet, idet de er 
indtrådt på samme dag. Bestemmelsen ses i øvrigt også som en 
naturlig komekve11s af de drøftelser, der er fort om begrænsning af 
funktionsperioder og indOydclse. 

Stk. 5 Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de medlemmer, 
som er udpeget af Martinus. Udover disse medlemmer kan ingen være 
suppleant og rådsmedlem i mere end sammenlagt seks år. 

Tidsbegrænsningen i den sidste del af denne hcstemmt:lsc g1vcr en 
naturlig overgang til de forholdsvis kone funktionspenodcr. som 
senere skal være g;i:ldcmlc. 

De mere dctaljerctlc forlrold mellem m·ergangsbcstcmmcl~crne og 
de endelige bcstcmmcbcr skal der t•1ges stilling til, cftcrhfi.ndcn 
som de indtrn:dcr. 

Disse love, som er udformet efter Martinus personlige direktiver, træder i stedet for 
institutionens love af 9. maj 1966. 

14. juni 1983 

Frederiksberg, den 25. maj 1982 

Grethe Brinkhard Tage Edeling Rolf Elving Aage Hvolby 

Willem-Jan Kuijper Henning Laug Ib Schleicher 


	1)
	2

