Følgende mail er sendt fra advokat Peer Petersen, PBP@bechbruun.com, til Erhvervsstyrelsen
den 26. januar 2016 med kopi til Martinus Instituts advokat, Martin Dahl Pedersen:
På vegne Ingrid Holck, Jan Langekær og Vagn Noach tillader jeg mig herved at rette henvendelse til
Erhvervsstyrelsen med anmodning om, at Erhvervsstyrelsen snarest iværksætter en undersøgelse af de
ændringer, der siden 1982 er foretaget i vedtægterne for Martinus Idealfond, CVR-nr. 20033878, som den
23. april 2015 er opløst efter fusion med CVR-nr. 19961486 Martinus Aktivitetsfond, som i forbindelse med
fusionen skiftede navn til Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut.
Fonden var stiftet af Martinus Thomsen med det primære formål at beskytte og udbrede kendskabet til
stifterens værker, herunder i særdelshed hovedtitlen Det Tredie Testamente.
Mine klienter har – som en lang række andre – gennem mange år støttet Martinus Idealfond såvel
økonomisk som gennem frivilligt arbejde; alt med det formål at udbrede kendskabet til Martinus Thomsens
værker og herunder sikre, at Martinus Thomsens skriftligt tilkendegivne ønsker om, hvorledes værkerne
skulle udbredes/udnyttes, blev iagttaget.
Martinus Idealfond blev stiftet som en almenvelgørende/-nyttig fond, og Martinus Thomsen bestemte blandt
andet, at en række af bestemmelserne i den oprindelige fundats ingensinde måtte ændres, og udtalte i
forbindelse hermed: ”Vi er ikke en forretning, men en moral”.
Fondens økonomi var ved stiftelsen baseret på bidrag, gaver og frivilligt arbejde.
Mine klienter har i perioden fra 1982 og frem til nu konstateret, at vedtægterne adskillige gange - også på
punkter, hvor Martinus Thomsen havde bestemt, at ændring ikke måtte ske - er blevet ændret og dette på en
måde, der efter mine klienters opfattelse strider mod stifterens oprindelige ønsker.
Mine klienter ser disse ændringer som ”en glidebane” fra den oprindelige almenvelgørende/-nyttige fond
funderet på frivillig medhjælp og bidrag til den nu efter fusionen erhvervsdrivende fond, hvilken som en ren
erhvervsvirksomhed ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som tilmed har ansat en direktion til
at forestå den daglige ledelse af fonden og dens angiveligt mangeartede kommercielle interesser.
Denne glidebane har haft til følge, at en lang række af de tidligere støtter og bidragsydere er holdt op med at
yde støtte og bidrag til fonden såvel økonomisk som ved frivilligt arbejde.
Årsagen til, at der nu rettes fokus på de siden 1982 utallige gennemførte vedtægtsændringer, er, at fonden
har anlagt retssag mod 4 af fondens mangeårige loyale støtter og overfor disse nedlagt påstand om
erstatning og godtgørelse for påstået krænkelse af fondens ophavsrettigheder til Martinus Thomsens
værker.
Under denne retssag er et af de væsentlige spørgsmål fortolkningen af Martinus Thomsens ønsker om,
hvorledes hans værker efter hans død skulle udbredes/udnyttes, og i forbindelse hermed, hvorledes dette er
kommet til udtryk i blandt andet fondens vedtægter.
Det er således af afgørende betydning også for den verserende retssag, at der er fuld klarhed om enhver
ændring - og baggrunden/legitimiteten herfor/heraf - der er foretaget i fondens vedtægter fra 1982 og frem til
nu.
På denne baggrund skal jeg anmode om, at Erhvervsstyrelsen – en for en – gennemgår og vurderer
lovligheden af alle ændringer foretaget i fondens vedtægt fra 1982 og frem til nu (de seneste
vedtægtsændringer er ifølge virk.dk sket 28. maj 2015) og i en redegørelse nærmere redegør for, hvilke
ændringer der måtte være retmæssige, og hvilke ændringer der måtte være uretmæssige.
Til brug for Erhvervsstyrelsens gennemgang og vurdering vedhæftes et af mine klienter udarbejdet
”SAMMENLIGNINGSSKEMA”, hvor fondens vedtægter fra 1982 indholdsmæssigt sammenlignes med
fondens vedtægter for 2014, hvilke er de seneste vedtægter mine klienter har haft adgang til.

Vedhæftet er også mine klienters ”KOMMENTARER” til det vedhæftede skema.
Nærværende henvendelse er stilet til Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed for Fonden Martinus
Åndsvidenskabelige Institut.
Ifald Erhvervsstyrelsen finder det relevant, hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at henvendelsen også
fremsendes til den oprindelige fondsmyndighed Civilstyrelsen, beder jeg venligst om, at Erhvervsstyrelsen
gør undertegnede opmærksom herpå.
Idet jeg venligst anmoder om, at Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt bekræfter modtagelse af nærværende
henvendelse, står jeg selvsagt til rådighed, hvis Erhvervsstyrelsen måtte have spørgsmål, ønske om
yderligere materiale eller i øvrigt behov for oplysninger.
Nærværende henvendelse er samtidig fremsendt til Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Instituts advokat
Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert.
Med venlig hilsen

