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Vedtægter
for
Fonden Martinus
Åndsvidenskabelige Institut
(cvr.nr. 19 96 14 86)
§1
Navn
Fondens navn er Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut.
Binavne er Martinus Aktivitetsfond og Martinus Idealfond.
Martinus Aktivitetsfond, cvr.nr. 19961486 og Martinus Idealfond, cvr.nr. 20033878 er
med tilladelse af 28. maj 2014 fra Erhvervsstyrelsen fusioneret med Martinus
Aktivitetsfond som den fortsættende fond med uændret cvr.nr.
§2
Hjemsted
Fondens hjemsted er Frederiksberg kommune.
§3
Oprettelse og kapitalforhold
Stk.1
Fonden er stiftet af Martinus Åndsvidenskabelige Institut den 1. juni 1996 med
overtagelse af erhvervsmæssige aktiviteter fra samme pr. 1. januar 1996.
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Stk. 2
De nødvendige midler til Fondens virksomhed tilvejebringes fortrinsvis ved egen
indtjening og ved ubetingede gaver og/eller bidrag.
Stk. 3
Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene
anvendes til Fondens formål efter § 5.
Stk. 4
For Fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue.
Stk. 5
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. 6
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.
Ved fusionen er fondens grundkapital yderligere forhøjet med den fusionerede fonds
kapital kr. 300.000,00.
§4
Struktur
Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden form for
medlemskab.

§5
Formål
Fondens formål er følgende:
Stk. 1
De erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, dvs. at udgive
tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og
oplysning.
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Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og sommerboliger i Martinus
Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed incl. drift af Mariendalsvej 94-96, 2000
Frederiksberg, samt undervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter,
som f.eks. drift af cafeteria m.m.
Stk. 2
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.
Stk. 3
I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden
tjene det formål at bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra
hans side, oplyse om Martinus' værker, og gøre disse værker tilgængelige for
interesserede, herunder ved publicering, salg, oversættelse og undervisning i
betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse aktiviteter.
Fonden kan til
datterselskaber.
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§6
Bestyrelse
Stk. 1
Fonden ledes af en bestyrelse – daglig tale kaldet rådet, som består af fem myndige,
vederhæftige og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer.
Stk. 2
Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen sig selv. Nye bestyrelsesmedlemmer
indgår for en periode af højst syv år og genindtræden kan ikke finde sted.
Stk. 3
Bestyrelsen kan udpege to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Ved medlemsafgang indtræder normalt den først udpegede som nyt
medlem af bestyrelsen. Lader bestyrelsen 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.
Stk. 4
Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.
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Valg af formand og næstformand sker hvert år i forbindelse med godkendelse af
årsrapporten.
Bestyrelsesmedlemmerne bliver - medmindre de ønsker sig fritaget herfor - formand
efter anciennitet og varetager dette hverv indtil deres udtræden.
Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen tæller formandens og
i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt.
Stk. 6
Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted i alle formandens
funktioner.
Stk. 7
Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fondens anliggender. Den er
beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 8
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.
Stk. 9
Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde.
Stk. 10
Fonden fastsætter selv sin forretningsorden.

§7
Direktion
Fonden kan ansætte en direktør, der ansætter og afskediger det øvrige personale og
varetager fondens daglige drift, inden for de af bestyrelsen udstukne rammer.
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§8
Budget og regnskab
Stk. 1
Der udarbejdes budget for kommende regnskabsår, der forelægges bestyrelsen til
godkendelse forud for budgetåret.
Stk. 2
Fondens regnskab følger kalenderåret. Den reviderede årsrapport for det foregående
år fremlægges til bestyrelsens godkendelse hvert år senest i 5. måned. Årsrapporten
udfærdiges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.
Stk. 3
Bestyrelsen påser, at der føres regnskab,
etableringsudgifter samt formuebevægelser.
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Stk. 4
Årsrapporten skal revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor. Revisor
vælges på mødet, hvor årsrapporten gennemgås og godkendes. Revisor vælges for 1
år ad gangen.

§9
Tegningsregler
Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller af tre
bestyrelsesmedlemmer i forening.
Fonden kan altid tegnes af den samlede bestyrelse.
§ 10
Forpligtelser
For forpligtelser hæfter fonden med sin formue.
Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.
Fonden har ifølge gavebrev af 18. juni 1980 fået overdraget en række rettigheder fra
stifter vedr. litterært materiale m.m. Fonden skal varetage rettighederne i
overensstemmelse med gavebrevets ordlyd. Gavebrevet vedlægges som bilag A til
vedtægten.
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Fonden må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til
ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan
overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.
Fonden er for sine aktiviteter forpligtet til at fortolke disse vedtægter i
overensstemmelse med Martinus Åndsvidenskabelige Instituts Love, således som de
er kommenteret og udarbejdet i samarbejde med stifter. Martinus Åndsvidenskabelige
Instituts love af 25. maj 1982 med rådets kommentarer indgår derfor som et vigtigt
dokument i arbejdet med udførelsen af stifters vilje. Lovene vedlægges vedtægten
som bilag B.
Af love for Martinus Åndsvidenskabelige Institut fremgår også, at de medlemmer, der
er underskrivere af lovene, selv kan bestemme, hvornår de udgår af bestyrelsen.
Eneste tilbageværende medlem, der har disse rettigheder er Willem-Jan Kuijper.
Lovene fastsætter tillige bestemmelser om, at personer med længst anciennitet skal
udpeges til formand. Da dette ikke er i overensstemmelse med Lov om
Erhvervsdrivende fonde fastsættes dette ikke i vedtægten.
Bestyrelsens
konstituering kan fastlægges i en forretningsorden.
§ 11
Ændring af vedtægter og opløsning
Stk. 1
Bestyrelsen kan, med flertal på mindst to tredjedele af samtlige
bestyrelsesmedlemmer, foreslå ændringer i vedtægten. Disse ændringer skal inden
de kan træde i kraft godkendes af Fondsmyndigheden.
Stk. 2
Der kan ikke foretages nogen ændring af § 3, stk. 2-5, §§ 4, 5 og 11.
Stk. 3
Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning i den samlede bestyrelse, jfr. dog
den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.
Stk. 4
Ved opløsning af Fonden skal samtlige Fondens midler uddeles i overensstemmelse
med formålet i § 5.
Stk. 5
I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af Fondens bidragydere
eller til nogen andens personlige ejendom.
Eventuel beslutning
fondsmyndigheden.
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