Fundats
for
l\1artinus Idealfond
§1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Fondens navn er "Martinus Idealfond". Den fører tillige navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut".

Stk. 2

Fondens hjemsted er Frederiksberg.

§2

Struktur

Stk. 1

Fonden er en selvejende, almennyttig institution. Den er en ikke-erhvervsdrivende fond.

Stk. 2

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

§3

Formål

Stk.l

Hovedformålet med Martinus værker er:
Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener''
(Livets Bog, stk. 117).
Formålet er si2ledes at fremme verdensfreden overalt på jorden.

Stk. 2

I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden
udelukkende tjene følgende almennyttige formål:
Bevare Martinus' samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side
Oplyse om disse værker, og
Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse
aktiviteter
Fond ens formål er ikke at drive Martinus Center med alle dets aktiviteter, ligesom det
heller ikke er fondens formål at drive ejendommen Mariendalsvej 94-96, 2000 F. Disse
aktiver, som ejes af fonden, udlejes til Martinus Aktivitetsfond, der fra oprettelsen, den
1. januar 1995 står for den erhvervsmæssige drift.

§4

Oprettelse og kapitalforhold

Stk. 1

Fonden er under navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut" oprindelig oprettet i
1956 på initiativ af forfatteren Martinus Thomsen, kaldet Martinus.

Stk. 2

Fondens fonnue bestod ved oprettelsen af de aktiver og passiver, som Martinus
skænkede ved gavebrev af30. oktober 1956 med påtegning af 14.marts 1957.

Stk. 3

Fonden er eneindehaver af den fuldstændige ophavsret og copyright til Martinus'
samlede værker i henhold til gavebrev af 18. juni 1980.

Stk. 4

De nødvendige midler til Fondens virksomhed tilvejebringes ved egen indtjening og ved
ubetingede gaver eller bidrag.

Stk. 5

Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene anvendes
til Fondens formål efter § 3.

Stk. 6

For Fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver værende formue.

Stk. 7

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.

Stk. 8

Fondens aktiver bestod ved oprettelsen pr. 1. januar 1996 af:
1. Ejendomme
matr.nr. 16 DP, Frederiksberg
matr. nr. 7B, Klint
matr. nr. 6BK, Klint, samt 20 andre matr. nr. til en samlet kontant
værdi pr. 1. januar 1995 afkr. 9.840.300,2. Obligationer
til anskaffelsessummen kr. 7.985.681,3. Tilgodehavender og periodiserede renter
til en værdi af kr. 1.016.091,4. Bankindeståender
til en værdi afkr. 731.470,-

§5

Ledelse

Stk. 1

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

Stk. 2

Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen (rådet) sig selv. Nye medlemmer indgår for
en periode af fem år Gf. dog stk. 5), og genindtræden kan ikke finde sted.

Stk.3

Bestyrelsens (rådets) medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter
anciennitet.

Stk. 4

Bestyrelsen (rådet) udpeger to suppleanter, som deltager i bestyrelsens (rådets) møder
uden stemmeret. Ved medlemsafgang indgår normalt den først udpegede suppleant
som nyt medlem af bestyrelsen (rådet). Lader bestyrelsen (rådet) den anden indgå,
fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant.

Stk. 5

Ingen kan være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år. For at
sikre en glidende udskiftning kan bestyrelsen (rådet) beslutte at forlænge bestyrelsesperioden for medlemmer med mindre end to års suppleanttid, således at deres samlede
funktionsperiode bliver på op til syv år.

Stk. 6

Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem (rådsmedlem) og suppleant e1
ulønnet.

§6

Bestyrelsens (rådets) kompetence m.v.

Stk.1

Bestyrelsen (rådet) har den udøvende ledelse af alle Fondens anliggender. Den er
beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede.

Stk.2

Bestyrelsen (rådet) skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke
opnås, kan beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmøde (rådsmøde), hvortil alle
medlemmer skal indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i rimelig god f
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 (rådets) medlemmer.

Stk. 3

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

§7

Tegningsregler

Stk. 1

Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen (rådet) i forening eller
af tre bestyrelsesmedlemmer (rådsmedlemmer) i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Fonden dog af mindst tre femtedele af bestyrelsesmedlemmerne (rådsmedlemmerne) i forening.

Stk.2.

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

§8

Regnskab og revision

Stk.l

Fond ens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

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

Stk. 3.

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

§9

Anvendelse af overskud

Stk. 1

Overskuddet skal anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§ 10

Fundatsændringer

Stk. 1

Bestyrelsen (rådet) kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige medlemmer
foretage ændringer i fundatsen.

Stk. 2

Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af Fondens principielle
formål og struktur, således som disse er beskrevet i § 2, 3, 4 (Stk. 1 -7), 10 og 11.

§ 11

Opløsning

Stk. 1

Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning i den samlede fuldtallige bestyrelse
(rådet), og kun såfremt samtlige Fondens midler ved opløsningen anvendes til fonnålet
efter§ 3.

Stk. 2

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

§ 12

Overgangsbestemmelser

Stk. 1

De medlemmer, der er underskrivere aflovene for Martinus Åndsvidenskabelige
Institut af25. maj 1982, er udpeget afMartinus. Efter hans ønske fastsætter disse
medlemmer selv tidspunktet for deres udtræden af bestyrelsen (rådet).

Stk. 2

Efter Martinus' ønske er Grethe Brinkhard formand for bestyrelsen (rådet) indtil sin
udtræden.

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.

Stk. 4

Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de medlemmer, som er
udpeget af Martinus. Ud over disse medlemmer kan ingen være suppleant og bestyrelsesmedlem (rådsmedlem) i mere end sammenlagt syv år.

Fundatsen er fastlagt ved F.ondens stiftelse i 1996 baseret på en videreførelse aflovene
for Martinus Åndsvidenskabelige Institut, som i udgaven af 25. maj 1982 er udformet
efter Martinus' personlige direktiver. Der er foretaget mindre ændringer herunder
ændringer i henhold til myndighedskrav i 1992, 1996 og 2001.

Frederiksberg den 20. september 2001
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