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Vore klienter har med tilfredshed konstateret, at Erhvervsstyrelsen vil lade det modtagne materiale indgå i grundlaget
for Erhvervsstyrelsens almindelige tilsyn som fondsmyndighed med Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut,
idet følgende kaldet ”Fonden”..

 

Vore klienter er mindre tilfredse med, at Erhvervsstyrelsen ikke agter at delagtiggøre vore klienter i
Erhvervsstyrelsens fortolkning af Fondens vedtægter eller af Fondens manglende overholdelse af lov om
erhvervsdrivende fonde.

 

Det er samtidig med beklagelse taget til efterretning, at Erhvervsstyrelsen ikke ønsker at indgå en nærmere dialog
med vore klienter herom, hvilket dog ikke vil afholde vore klienter fra fortsat at forfølge disse meget væsentlige
forhold; alt med det formål at sikre, at Fondens vedtægter snarest bringes i overensstemmelse med stifterens
utvetydige, udtalte og klare dokumenterbare ønsker.

 

Erhvervsstyrelsen har i sin redegørelse af 27. september d.å. omkring de konkrete ændringer af Fondens vedtægter
og fondsmyndighedernes manglende indgriben  blandt andet for at underbygge behovet for en vis smidiggørelse af
tidligere tiders permutationspraksis; men nok rettere for at undskylde for sit manglende/svigtende tilsyn  henvist til
følgende udtalelse fra Betænkning nr. 970/1982 om Fonde:

 

”Baggrunden herfor er navnlig, at fonde som tidligere fremhævet i langt de fleste tilfælde skal virke i princippet uden
tidsbegrænsning. Som følge af de meget betydelige ændringer i samfundsforholdene, som er sket i de seneste
årtier, og som må forventes at i den kommende tid, er der efter udvalgets opfattelse behov for en noget friere adgang
for bestyrelsen til med fondsmyndigheden og justitsministeriets samtykke at ændre fondens fundats med henblik på
at tilpasse bestemmelserne til de ændrede samfundsforhold.”

 

Erhvervsstyrelsen finder på baggrund af denne udtalelse, at vedtægtsændringer ikke nødvendigvis skal udspringe af
ændrede forhold, der gør, at vedtægten ikke kan efterleves eller er blevet åbenbart uhensigtsmæssig, idet der
samtidig må kunne tages hensyn til, at erhvervsdrivende fonde er erhvervsvirksomheder, hvilket i visse situationer
gør det nødvendigt, at disse fonde har mulighed for at tilpasse sig til ændrede konkurrencevilkår, finansieringsbehov
m.v., at dette er særligt relevant for ældre fonde, hvor det ikke har været muligt for stifteren at forudse udviklingen
og tage højde for påkrævede ændringer gennem bestemmeler i fundatsen og at en bestemmelse i en given vedtægt
om, at vedtægten ingensinde kan ændres ikke nødvendigvis er til hinder for, at en fondsbestyrelse kan anmode
fondsmyndigheden (og eventuelt Civilstyrelsen) om tilladelse til at ændre den pågældende vedtægt.

 

Disse meget generelle  og vel for alle helt fornuftige  principper for, hvorledes man som fondsmyndighed kan
medvirke til at modernisere og tilrette åbenbart uhensigtsmæssige vedtægtsbestemmelser kan imidlertid ikke
anvendes på den lange række af vedtægtsændringer, der uretmæssigt og i direkte strid med stifterens ønsker af
skiftende fondsbestyrelser er foretaget af Fondens vedtægter siden 1982.

 

Vore klienter fastholder således, at de 5 bestemmelser, der i henhold til stifterens udtalte ønsker i 1982 vedtægterne
ikke skulle kunne ændres, men som på trods heraf meget væsentlig er blevet ændret i videst mulige omfang skal
føres tilbage til disse bestemmelsers oprindelige ordlyd og, at Erhvervsstyrelsen som Fondsmyndighed har en
forpligtelse til at sørge for, at dette sker så hurtigt som muligt.

 

Det forhold, at man fra fondsbestyrelsens side i forbindelse med de i 2014 gennemførte vedtægtsændringer i § 10
henviser til/optrykker de oprindelige bestemmelser i vedtægterne fra 1982 viser med al tydelighed, at
fondsbestyrelsen godt var klar over, at de pågældende bestemmelser fra 1982 vedtægterne ikke kunne ændres;
hermed opstår det problem, at bestemmelserne i 2014 vedtægterne uagtet de henviser til/optrykker de oprindelige
bestemmelser fra 1982 vedtægterne i realiteten er i strid hermed og dermed ikke efterlever stifterens ønsker.
Efterlevelse af stifterens ønsker er netop kerneopgaven for såvel fondsbestyrelsen som Erhvervsstyrelsen; en
opgave, som begge indtil videre helt åbenlyst ikke har magtet at løfte.
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Der vedhæftes til yderligere underbygning af vore klienters krav om, at Fondens vedtægter bringes i
overensstemmelse med stifterens ønsker et af vore klienter udarbejdet notat tillige med det heri anførte materiale,
idet Erhvervsstyrelsen endnu en gang anmodes om at tage sin opgave alvorlig og konkret forholde sig til Fondens
nuværende vedtægters overensstemmelse med vedtægterne fra 1982 og stifterens udtalte ønsker.

 

Som nævnt i vor email af 20. september d.å. agter vore klienter ifald Erhvervsstyrelsen fortsat måtte afvise at gribe
ind overfor de bekrevne uretmæssige vedtægtsændringer at involvere Folketingets Ombudsmand.

 

Vore klienter og undertegnede står selvsagt til rådighed for en uddybning af ovennævnte, vedhæftede og tidligere
fremsendte; meget gerne under et møde hos Erhvervsstyrelsen.

 

Afslutningsvis anmodes Erhvervsstyrelsen om aktindsigt i samtlige sager og alt materiale, herunder dokumenter,
korrespondance m.m. med relation til Erhvervsstyrelsens fondsretlige tilsyn med Fonden Martinus
Åndsvidenskabelige Institut siden den 14.juni d.å. Vi har efter en gennemgang af det materiale vi har modtaget efter
vore foregående aktindsigtsanmodninger konstateret, at et enkelt dokument synes at være blevet glemt/overset;
nærmere bestemt “en skrivelse” som i vedhæftede notat af 6. februar 1995 er omtalt på følgende måde:

 

“Ved skrivelse af 4. januar 1995 skriver LH bl.a. følgende til Civilretsdirektoratet og Fonden.”

 

Initialerne “LH” dækker formentlig over fuldmægtig i den daværende Erhvervsog Selskabsstyrelsen, Louise
Heilberg.

 

Kopi af den nævnte skrivelse bedes venligst fremsendt ved førstkommende lejlighed.

 

Nærværende er samtidig hermed sendt til Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Instituts advokater Henrik
Møgelmose og Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert.

 

Med venlig hilsen

 

 

Peer B. Petersen

   

Partner
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CONFIDENTIALITY 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected
from disclosure. 

If you are not the intended recipient, please notify BechBruun immediately by reply email and
delete the message and any attachment from your system. 
If you are not the intended recipient, you must not forward this message or any attachment or
disclose the contents to any other person. 

The contents of any email addressed to our clients are subject to our standard terms of business. 
Our terms of business can be viewed at http://www.bechbruun.com/terms_of_business.htm 
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Erhvervsstyrelsen erst@erst.dk                                              8. november 2016 
 
Til Erhvervsstyrelsen 
Att. Emil Bach Worsøe 
 
Ang. Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut  
 
 
Vi mener, at Erhvervsstyrelsen skal sørge for, at stifters vilje i videst mulig omfang skal 
respekteres.  
 
Derfor må udgangspunktet være 1982-lovene, som Martinus personligt  var med til at udforme, 
hvilket fremgår af de nedskrevne båndreferater af rådsmøder. At man har vedhæftet 
1982-lovene i § 10 i 2014-lovene viser, at man er opmærksom på, hvor vigtige de er. Problemet 
er bare, at de står i et modsætningsforhold til de nye vedtægter, hvortil de er vedhæftet.  
 
Det må betegnes som en radikal  ændring i 1982-lovene i forhold til de tidligere, at der i 
1982-lovene kun skulle være ét formål, nemlig dette med bevarelsen og udgivelsen af Martinus 
værk. Det fremgår derfor tydeligt af 1982-kommentarerne, at det var stifters vilje, at alle mulige 
andre formål skulle  fjernes  fra vedtægterne, således at der kun var ét formål,  nemlig dette med 
værket. 
 
Derfor repræsenterer det en udvanding  af dette formål, hvis der senere tilføjes alle mulige andre 
formål til denne vedtægt, som slet ikke har nogen baggrund i noget som helst, stifter har ønsket 
eller givet udtryk for skulle stå i lovene.  
 
Denne udvanding må derfor anses for at være en ændring i ”instituttets principielle formål og 
struktur”. 
 
En anden ændring, som må anses for at være i strid med stifters vilje er, at der i 2014 lovene er 
fjernet ordene “almennyttig” og “udelukkende” fra i den oprindelige formålsparagraf. Desuden 
har man fjernet et vigtigt punktum, og tilføjet følgende unødvendige sætninger: 
 

“og ved uddelinger og tilskud til disse aktiviteter.  
Fonden kan til opnåelse af formålet erhverve fast ejendom og etablere 
datterselskaber.” 

 
Hvorfor blev dette tilføjet? - Og hvorfor blev der tilføjet endnu et stykke om erhvervsdrift over 
den oprindelige enestående formålsparagraf ? - Den erhvervsmæssige drift fremgik jo tydeligt af 
“Kapitalforhold” i § 4, i 1982-lovene, hvor der stod:  
 

“Stk. 4. De nødvendige midler til institutionens virksomhed tilvejebringes ved 
egen indtjening og ved ubetingede gaver og bidrag.” 
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Med udtrykket “egen indtjening” er det klart, at fonden hører til blandt de erhvervsdrivende 
fonde, hvilket Erhvervs- og Selskabsstyrelsen selvfølgelig fik øje på, da Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut første gang skulle registreres og have et registreringsnummer. (ERF 
197454).  
 
Dette skete først i 1991, for selv om fondslovene kom i 1984, og man straks herefter begyndte 
at opdele fondene i ”to strenge”, tog det 6 år førend Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. 
april 1991 skrev til Martinus Åndsvidenskabelige Institut at: 
  

“Instituttets vedtægter/love ikke var tilpasset lov om erhvervsdrivende fonde” 
 
I den anledning holdt rådet en ekstraordinær generalforsamling. Af mødereferatet fremgår det, 
at fundatsen blev ændret i “henhold til myndighedskrav”, og fik tilføjet “fonden er 
erhvervsdrivende” til § 1, samt fik oprettet en grundkapital på 1 million kr (§ 4 stk. 8).  
 
Disse udmærkede 1991-love, som fulgte stifters vilje, vedhæfter vi sammen med mødereferatet 
fra 22. oktober 1991. De følger 1982-lovene næsten ordret, men de omfattende kommentarer er 
udeladt.  
 
De “mindre ændringer” i 1991 blev altså omhyggeligt motiveret  af “krav fra myndighederne”, 
hvorimod man ikke kan finde nogen forklaring i aktindsigten  på de omfattende ændringer  ved 
skabelsen af to-fonde-konstruktionen i 1996 og fusionen  tilbage til én fond i 2014.  
 
Vedtægtsændringerne i 1996 var ikke nødvendige , eftersom fonden jo var blevet ført up-to-date 
efter fondslovene i 1991. Ændringerne som fulgte med over i 2014-lovene savner derfor enhver 
begrundelse,  og man må bare undre sig over, at nogen ville agere “smagsdommere” på denne 
måde og ændre i Martinus’ omhyggeligt formulerede § 3.  
 
Det er meget mærkeligt, eftersom det stred imod stifters vilje som fremgik af § 9-1982, hvor der 
stod, at efter Martinus’ ønske måtte der desuden heller ikke  foretages nogen ændring af 
institutionens principielle formål og struktur, “således som disse er beskrevet i §§ 2, 3, 4, 9, og 
10.” Dette er imidlertid også  sket, hvilket også  er uacceptabelt. 
 
Af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens “notat” fra 6. februar 1995 fremgår det, at Styrelsen 
modstræbende  gav tilladelsen til to-fonde-konstruktionen, som af mystiske årsager inkluderede 
ovennævnte unødvendige ændring  af § 3.  Tilladelsen blev givet på den usandfærdige 
forudsætning, at erhvervsdriften kunne holdes på 200.000 kr. Styrelsen kunne jo ikke vide, at 
erhvervsdriften i 1996 i virkeligheden viste sig at overstige bagatelgrænsen på 250.000 kr., og 
voksede støt hvert år efterfølgende. 
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Betingelsen med hensyn til begrænset erhvervsdrift fremgår af punkt 4 i følgende notat, som 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lod udfærdige den 6. februar 1995 (MÅI= Martinus 
Åndsvidenskabelige Idealfond, MAF = Martinus Aktivitets Fond): 
 

Punkt 4: 
  
“Som nævnt ovenfor var det meningen, at MÅI skulle leje de aktiver, der tidligere blev 
anvendt erhvervsmæssigt, til MAF. Dette indebærer bl.a., at MÅI udlejer fast ejendom til 
MAF, hvorfor MÅI udøver erhvervsdrift efter § 1, stk. 2, nr. 2. Det er muligt, at 
erhvervsdriften er af begrænset omfang, således at fonden er omfattet af § 1, stk. 3. 
Revisor oplyste d.d. telefonisk, at bruttolejeindtægten bliver ca. 200.000 om året, samt at 
MÅI har en balancesum på ca. 20 mio. Kr.” 

 
.Når man læser ovennævnte “krumspring” for at få Martinus Åndsvidenskabelige Idealfond til at 
fremstå som ikke-erhvervsdrivende, kan man godt forstå, at notatet slutter med følgende 
lakoniske bemærkning: 
 

Punkt 5 “Denne sag er noget værre rod”. 
 
Man får helt ondt af M.E.K. fra Erhvervsstyrelsen, (Initialerne står sandsynligvis for Martin E. 
Kasten, som overtog sagen på dette tidspunkt). Han kommenterer notatet “i hånden” med 
følgende opgivende spørgsmål:  
 

“Kan vi ikke forklare revisor hvad de skal gøre. Kan man bede dem om at få en 
advokat?” 
 

Det var ved det efterfølgende skæbnesvangre møde den 17. marts 1995, hvoraf der findes et 
kort referat, som vi vedhæfter, at Erhvervsstyrelsen lod sig overtale til at give tilladelsen til 
to-fonde-konstruktionen, inklusive de ovennævnte udvandinger af formålsparagraf § 3 stk 1.  
 
Men tilladelsen blev givet på betingelse af, at lejeindtægterne forblev under bagatelgrænsen.  Så 
Erhvervsstyrelsen gav tilladelsen til vedtægtsændringerne på falske præmisser . På grund af 
to-fonde-konstruktionen var det i praksis umuligt for dem at opdage, at lejeindtægterne herefter 
kom til at overstige bagatelgrænsen. De modtog herefter kun det “halve regnskab”, nemlig 
Martinus Aktivitets Fonds regnskab. Først den 23. januar 2013 var der en vågen ansat i 
Civilstyrelsen, som nærmest ved et tilfælde fik øje på denne grundlæggende uregelmæssighed, 
at Martinus Åndsvidenskabelige Idealfond i 17 år havde været uretmæssig 
ikke-erhvervsdrivende. 
 
Man kan ikke undgå at få den tanke, at Instituttets såkaldte revisor her benyttede sig af en viden 
om, at der ikke skulle indsendes regnskaber for den ene halvdel af to-fonde-konstruktionen, 
som lå i Civildirektoratet (Martinus Åndsvidenskabelige Idealfond). 
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To-fonde konstruktionen blev netop ikke  skabt på grund af “krav fra myndighederen”, sådan 
som der fejlagtigt står i rådet/bestyrelsens “Fusionsplan” fra 23. november 2014. Der er til dato 
ikke fremkommet noget argument  for, at den fundamentale ændring med 
to-fonde-konstruktionen overhovedet var nødvendig . Men myndighederne lod sig overtale, 
hvilket aktindsigtens mange dokumenter fra 1994-1996 beviser.  
 
Med andre ord, hvis blot vi havde beholdt 1991 fundatsen, havde stifters vilje været opfyldt, og 
Martinusfonden ville have været en almennyttig, erhvervsdrivende  fond med § 3 intakt og uden 
ændringer. 
 
I stedet for skete der det, at Martinus Aktivitets Fond - som ikke var almennyttig og derfor i 
princippet var ulovlig, fordi stifters vilje ikke var fulgt  - blev den fortsættende fond, som ligger til 
grund for de nye ikke-almennyttige 2014-love med meget omfattende ændringer i § 3, som vi er 
endt med at have idag. 
 
Vi ser frem til Styrelsens svar. Kontakt os endelig, hvis noget af ovenstående er uklart eller på 
anden måde giver anledning til spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Jan Langekær, Vagn Noach og Ingrid Holck  (mobil 22 85 84 35) 
 
 
Vedhæftet:  
 
Mødereferat, rådet ved MI, 22. oktober 1991. 
Martinus love 1991, opdateret efter 1985-fondsloven, følger stifters vilje. 
Erhvervs-og-Selskabsstyrelsens notat 6. februar 1995. 
Mødereferat Erhvervs-og-Selskabsstyrelsen 17. marts 1995. 
Alle fundatser er samlet her: http://www.martinus-webcenter.dk/lovene.html 
_____________________________ 
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MARTINUS_ ÅNDSYIDENSKABELIGE_ INS_TITUT __________ p_agl._ l ___ _ 

Den 22 . oktober 1991 afholdtes ekstraordinær generalforsamling/råds 
møde i Instituttets lokaler på Frederiksberg. 

Til dirigent valgtes Finn Bentzen. 

Det samlede r å d var repræsenteret og beslutningsdygtig . 

Eneste punkt på dagsordenen var Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
skrivelse a f 2 3 . april 1991, hvoraf fremgik, at instituttets ved
tægter/love ikke va r tilpasset lov om erhvervsdrivende f onde. 

Rådet besluttede derfor enstemmig, at opfylde lovgivningens bestem
melse ved at ændre i nstituttets vedtægter/love således: 

- I § 1 stk. 1 tilføjes: I nstitutione n er e n erhvervsdrivende fond. 
- I S 4 stk. 8 t i l f øjes: Institutione ns grundkapital er 1 mio. kr. 

som er i ndbe talt ved overførsel fra reserven 
- I S 9 stk . 2 t i lføjes: (stk. 1- 7) 
- I S 11 stk. 4- og s tk. 5 bl i ver d e refter til stk. 4 
- Det a f sluttede a f snit er ændret til : 

"Disse love i udgaven af 25. ma j 1982 er udformet e fter Martinus 
p e rsonl i ge dire ktiver. I henhold til myndi ghedskrav er der der
efter kun f oret aget mi ndr e ændring e r . 

F i nn Bentz en blev herefter bemyndige t til at bringe dokumentationen 
i overensstemmelse med s t y relsens krav . 

Der var ikke a ndre punkter til behandl i ng på generalforsamlingen/ 
r å dsmødet. 

Så lede51passer et: 

I 
Frederl sberg, 22 oktober 1991 

Aage Hvolby 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ib Schlei cher 



§ 1 Navn og hjemsted /) r/). oj 1 I -Ci I 

/ 
Stk.1 Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der,.. tilli-

ge fører navnet Martinus Institut. Institutionen er en erhvervsdrivende 
fond. // 

§ 2 Struktur 

// / 
// ,,/ 

// // 

Stk.2 Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

I .,./·' 
,/ 

Skl M . I . 1. d l I./-:" .. . t . artinus nstitut er e vejen e, a menny.tt1g mst1tut1on. 

Stk.2 Institutionen må ikke g es til gen§~ for foreningsdannelse eller 
nogen anden form for m emskabl' 

l i 
I 

§ 3 Formål 

Stk.l I hele sin7 v·rks hed 1og med de midler, der står til dens 
rådighed, skal · stitutionen udelu n e tjene følgende almennyttige 
formål: j 
Bevare Minus samlede værker uæn et, som de foreligger fra hans 
side. / 

Oply/ /m disse /~rker, og 

Gørct' disse væi;ker tilgængelige fo interesserede, herunder ved 
pi licering, ovf8ættelse og undervis gi betryggende fonn. 

I I 
§ 4 Oprettelse og ka11italforhol~ 

Stk.~ ~~.'.'.'!~ne,'.'. ~ oprette(; 1956 på initiativ af forfatteren Martinus 
~Het'Martinus. / 

Stk.2 Institutionens ~onnue beslfl! ved oprettelsen af de alctiver og passiver, 
som Martinus ~kænked7'ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påteg
ning af 14. mahs 195:7 . ......_ 



Stk.3 Institutionen 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 institutionens virksomhed tilvejebringes ved 
egen indtjening og ved ubetingede gaver eller bidrag. 

Stk.5 Samtlige Institutionens indtægter og de til denne ydede bidrag og 
gaver kan alene anvendes til institutionens formål efter §3. 

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

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

Stk.8 Institutionens grundkapital er 1 mio. kroner, som er indbetalt ved 
overførsel fra reserven. 

§ 5 Ledelse 

Stk.1 Institutionen ledes af et råd, som består af fem myndige, vederhæftige 
og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

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

Stk.3 Rådets medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter 
anciennitet. Næstformandsperioden og formandsperioden er hver for 
sig højst et år. 

Stk.4 Rådet udpeger to suppleanter, som deltager i rådets møder uden 
stemmeret. Ved medlemsafgang indgår normalt den først udpegede 
suppleant som nyt medlem af rådet. Lader rådet den anden indgå, 
fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som 
suppleant. 

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

§ 6 Rådets kompetence m.v. 

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

Stk.2 Rådet skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke 
opnås, kan beslutning først træffes på et nyt rådsmøde, 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 rådets medlemmer. 

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

§ 7 Tegningsregler 

Stk. l 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 ejendom tegnes institutionen dog af mindst tre 
femtedel af rådsmedlemmerne i forening. 

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

§ 8 Regnskab og revision 

Stk. l Institutionens regnskab er kalenderåret. 

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

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

§ 9 Lovændringer 

Stk. l Rådet kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i lovene. 

Stk.2 Efter Martinus ønske må der ikke foretages nogen ændring af 
institutionens principielle formål og struktur, således som disse er 
beskrevet i§ 2, 3, 4 (stk. 1-7), 9 og 10. 



§ 10 Opløsning 

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

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

§ 11 Overgangsbestemmelser 

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

Stk.2 Efter Martinus ønske er Grethe Brinkhard formand for 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. Udover disse medlemmer 
kan ingen være suppleant og rådsmedlem i mere end sammenlagt seks 
år. 

Disse love i udgaven af den 25. maj 1982 er udformet efter Martinus 
personlige direktiver. I henhold til myndighedskrav er der derefter kun 
foretaget mindre ændringer. 

Frederiksberg, den 22. oktober 1991 

Grethe Brinkhard Tage Edeling Aage Hvolby Willem-Jan Kuijper 

Henning Laug Ib Sleicher 



Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dato: 6. februar 1995 

Notat om 

Martinus Åndsvidenskabelige Institut 

1. Indledning: 

Sagen er startet som en anmeldelse om kapitalforhøjelse i fonden Martinus Åndsviden

skabelige Institut. Ved nænnere eftersyn viser det sig imidlertid, at der til sagen knytter sig 

adski11ige problemer. Disse samler sig i 3 hovedproblemer, der gennemgås i det følgende. Det 

bemærkes indledningsvist, at Civilretsdirektoratet er fondsmyndighed for fonden. 

2. Anmeldelse om kapitalforhøjelse: 

Fondens revisor har anmeldt kapitalforhøjelse på kr. 1 mio., der er tilvejebragt ved gave. En 

fonds grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning bl. a. ved gave, j f. § 10, stk. 1, 

nr. 2. Anmeldelsen var vedlagt ændrede vedtægter. Ved skrivelse af 4. januar 1995 skriver 

LH bl.a. følgende til Civilretsdirektoratet og fonden: "Den anmeldte kapitalforhøjelse vil 

afvente Civilretsdirektoratets behandling af fondens vedtægt." 

Bit d r Jøpibdferhøjølsø tlilrn ~m s · . 212 1eniii&rut •11 i dit !il i:.r jl rctsrlit etet0mlel tft :-

eå: nt siøsa3i 

3. Stiftelse af en ny fond, - Martinus Aktivitets Fond: 

Det viser sig, at man har stiftet en ny fond, tilsyneladende den 1. januar 1995. Fonnålet med 

denne stiftelse er (af revisor oplyst til at være), at man ønsker at udskille de erhvervsmæssige 

aktiviteter til den nystiftede fond, således at Martinus Åndsvidenskabelige Institut mere får 

K:\4-kontor\MEK\notater 
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karakter af en pengetank. Det er meningen, at MÅi fortsat skal eje de aktiver der anvendes 

erhvervsmæssigt, men disse skal nu udlejes til den nystiftede fond, MAF. 

Denne disposition rejser to problemer: For det første kan man overveje om ikke en sådan 

disposition er omfattet af § 21, stk. 3. Hvis den er, skal MÅi indhente Civilretsdirektoratets 

samtykke til dispositionen. Dette har man ikke gjort. Civilretsdirektoratet oplyser, at man har J/ 
modtaget vedtægter samt bevis for registrering af MAF hos skattevæsenet. 

For det andet skal den nystiftede fond anmeldes hertil, da det jo er meningen, at MAF skal 

udøve de erhvervsmæssige aktiviteter, der tidligere lå i MÅi. Styrelsen har imidlertid ikke 

modtaget en sådan anmeldelse! Jeg har fra Civilretsdirektoratet fået en telefax med kopi af 

vedtægten for MAF, jeg har dog ikke på nuværende tidspunkt nærmere gennemgået disse. 

4. Ændring af vedtægten for MÅi: 

~ ...... -, ,_,af.hf "//t-~{Lv,,) 

/J'Z-(;rtJ<...t~f-. 

Ved anmeldelsen om kapitalforhøjelse var som nævnt bilagt den ændrede vedtægt for MÅI. 

Det fremgår heraf, at man mener, at MÅI ikke længere er erhvervsdrivende, jf. således 

udkastet § 2, stk. 1, der har følgende ordlyd: "Fonden Martins Institut er en selvejende, 

almennyttig institution. Den er ikke en erhvervsdrivende fond." 

Som nævnt ovenfor var det meningen, at MÅI skulle leje de aktiver, der tidligere blev 

anvendt erhvervsmæssigt, til MAF. Dette indebærer bl.a., at MÅi udlejer fast ejendom til 

MAF, hvorfor MÅ.I udøver erhvervsdrift efter § 1, stk. 2, nr. 2. Det er muligt, at erhvervs

driften er af begrænset omfang, således at fonden er omfattet af § 1, stk. 3. Revisor oplyste 

d.d. telefonisk, at bruttolejeindtægten bliver ca. 200.000 om året samt at MÅI har en 

balancesum på ca. 20 mio. kr. 

Som nævnt ovenfor er Civilretsdirektoratet fondsmyndighed for fonden, hvorfor de skal 

godkende eventuelle vedtægtsændringer. Henning Larsen fra Civilretsdirektoratet har 

imidlertid visse betænkeligheder ved at godkende en ændret vedtægt med den overfor citerede 

passus om, at fonden ikke er erhvervsdrivende. (Han stoppede der og ringede til under-
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tegnede). 

Det bemærkes, at vedtægtsændringen skal anmeldes til styrelsen, når Civilretsdirektoratet har 

godkendt den ændrede vedtægt. 

Hvis erhvervsdriften er af begrænset omfang, således at fonden er omfattet af § 1, stk. 3, da 

skal der til styrelsen anmeldes ophør af erhvervsdrift, jf. lovens § 52. Hvis ikke da skal 

fonden naturligvis forblive registreret i styrelsen, og vedtægtsændringen skal da som ovenfor 

anført anmeldes hertil. 

5. Konklusion: 

Denne sag er noget værre rod! 

I L c-vl ck clcz... '"V'"> 

"'~~ -i-o..Jc:.....C-Æ-"' 

V Cl\ f-o f"V"'I C et C\..., t-
hcv ir=vlr f'Vl.L cl cl e rvJ .) 
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Referat 

fra 

Dato: 17. marts 1995 

1· I DATO:l1fj ~ 1 s 
OFF. I INIT.: M t "-

Møde vedrørende Martinus AndsvidenskabeUge Institut 

Deltagere: 

Kontorchef Jytte Heje Mikkelsen (Erhveivs- og Selskabsstyrelsen) 

Fuldmægtig Martin Engberg Kasten (Erhveivs- og Selskabsstyrelsen) 

Statsautoriseret revisor Finn Bentzen (Fonden) 

Statsautoriseret revisor Bent Andrup (Fonden) 

Mødet blev indledt med at FB redegjorde for fondens historiske baggrund og udvikling, 

herunder hvorfor man ønskede at stifte en aktivitetsfond, der skulle forestå udøvelsen af de 

erhveivsmæssige aktiviteter. 

JHM forklarede, at Civilretsdirektoratet - ikke styrelsen - er fondsmyndighed for Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut. Det blev påpeget, at man fra fondens side må indsende en fonnel 

ansøgning til Civilretsdirektoratet m.h.p., at indhente direktoratets samtykke efter § 21, stk. 

3, til at stifte aktivitetsfonden. FB lovede, at man ville gøre dette. 

Med udgangspunkt i den historiske baggrund blev der drøftet forskellige modeller for, 

hvorledes man kunne organisere fondene og deres indbyrdes samarbejde - under forudsætning 

af direktoratets samtykke til stiftelsen. Følgende modeller blev drøftet I) Aktivitetsfonden 

låner eller lejer bygningerne fra Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der herefter kun har 

karakter af pengetank. Da fondens erhveivsmæssige indtægter er af begrænset størrelse, kan 

fonden fonnentlig slettes fra registret efter § 11 stk. 3. Den praktiske gennemførelse af denne 
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model afhænger af skattevæsenets godkendelse. Fonden undersøger dette. Hvis skattevæsenet 

godkender modellen, anmelder fonden aktivitetsfonden hertil samtidig med, at man anmelder 

"ophør af erhvervsdrift." 

En alternativ model er, at man lader den gamle fond forestå erhvervsdriften, men at man 

stifter en ny fond, der så får overdraget alle værdipapirerne og således udgører pengetanken. 

Vedtægten for aktivitetsfonden blev gennemgået, se særskilt notat, og FB lovede at foretage 

nødvendige ændringer forud for anmeldelse af fonden. 

Opsumering: 

1. Fonden indhenter Civilretsdirektoratets samtykke til stiftelse af aktivitetsfonden, jf. § 21, 

stk. 3. 

2. Fonden undersøger, hvorledes skattevæsenet stiller sig til den oprindelige model. 

3. Fonden anmelder aktivitetsfonden hertil, hvis skattevæsenet godkender modellen. 

Den 17. marts 1995/MEK 
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