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ANMELDELSE Til ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Kampmannsgade 1, 1780 København V. 
EKSPEDITIONS- OG TELEFONTID 9.00 -16.00, fredag dog 9.00 - 15.00. TLF. 33 30 77 00. FAX 33 30 77 99 00009 '\ 
E-post eogs@eogs.dk. Hjemmeside WWW.eogs.dk 

NB 
Du kan sende blanketten og evt. dokumenter med almindelig post, eller pr. e-post til styrelsen. Hvis du sender pr. e-post, 
skal du adressere til anmeldelse@eogs.dk. Bemærk, 
at du bør anvende digital signatur, når du anmelder pr. e-post til styrelsen, men det 
er ikke noget krav. Er du i tvivl om, hvordan du gemmer og sender blanketten så se guiden her 

Klik på printerikonet øverst til højre for at udskrive. Klik på spørgsmålstegnet øverst til højre for at se vejledningen til 
blanketten. 

4 _____ ..,,, ___ _ 
ERHVERVS· OG SELSICABSSTYRELSEN 

Ved brug af printet version, benyt da maskinskrift eller blokbogstaver 

A) ANMELDELSEN VEDRØRER 

~ 
E1tHvr"-v-s.-o-G_S_e:::= ____ 

liilS1<4ø.ssr"" 

1 
~BlS&N 

.8 APR. 2GC7 

El - stiftelse CJ omdannelse [] reassumption GHA 

D ledelsesændring [] fusion D afsluttende reassumption 

D adresseændring D likvidation D spaltning 

D vedtægtsændring [] afsluttende likvidation D SE-selskab 

03 ændring i kapitalforhold . @] genoptagelse [] andet 

B) ANMELDER 

1 Navn: 
I Finn Bentzens Revisionsinstitut A/S 

2 Adresse c/o: 

I 
Vej: nr.: etage: side: 

Københavnsvej 
postboks: bynavn: 

123 
postnr.: postdistrikt: evt. land: 

i. 3 4 0 0 ........... 11 !jJJJ~r::øq 
3 Telefon nr.: Telefaxnr.: Giro: 

I 4JL 2(> 53 25 ................................. 48 2§ ..... 15 20 
4 Referencenr./journalnr.: 

I 

C) VIRKSOMHEDEN 
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Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

Stk. 6 

§5 

Stk. l 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4 

Stk. 5 

§6 

Stk. l 

Stk. 2 

Stk. 3 

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

For Fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue. 

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. 

Fondens grundkapital er to millioner kroner ved indskud af værdier/virksomhed fra 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut. 
Kapitalen er forhøjet den 8. september 2003 ved ~ohtant 
indskud pa kr. 2.000.000. 

Ledelse 

Fond en ledes af en bestyrelse, som består af tre-fem myndige, vederhæftige og 
uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen sig selv. Nye bestyrelsesmedlemmer indgår 
for en periode af højst syv år og genindtræden kan ikke finde sted. 

Bestyrelsens medlemmer bliver formand efter anciennitet. 

Bestyrelsen kan udpege en til to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret. Ved medlemsafgang indtræder suppleanten - eller hvis der er udpeget to 
suppleanter normalt den først udpegede af disse - som nyt medlem af bestyrelsen. 
Lader bestyrelsen i sidstnævnte tilfælde 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. 

Hvervet som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet. 

Bestyrelsens kompetence m.v. 

Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fond ens anliggender. Den er 
beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

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. 

Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 
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~;!:-----=·--
ERHVERVS·0G 5ELS~AaSSTVR5LS~N 

000146 1 3 FEB. 2~D3 
,~~~~.i~s- o~tselskabsstyrelsen·-,-~;,,~.: --

2s110~;z1<::'!0,"L , ', 
, Anmeldelse til Erhvervs· og Selskabsstyrels~m(lille ·til AIS og ApS) 

Indsend denne blankettilmyndigheden, og husk underskrift og,evt. sternpel, nederst p'åsidste side 1--·-. ' - ---------: 
, Virksomhedens Stamdata 

virksomheden 

Virksomhedsnavn 

: 1~.~-rt!.~~-~--~ktivitetsfond 

' Selskabsform 

I 
Adresse 

Vejnavn 
! !Mariendalsv~_j 

Bogstav ,r--
: Stednavn 

:1 
, I Posinr. 
'· 12000 

' ' 

Etage 

. By 

I F_r_~~-~~-~~sberg ... 

Dør, 

1~.- Regisfreri~9iiii::rl1, ~,·:I:~-~----, ----
1 c/o 

''JSn9!,\ng a\~jemsted eller regnskabsår,,. , ' ><t 
Ny revisor 

Revi~or eller'revisi9nsvir~omhe_q; 
i Fratrædende revisor 

[, ~-e~i~e~eller revision~virksorniied'._:___ _ ____ _ 

,Ændring af hjemsted eller regnskabsår 

11~961486 

Produktionsnr. 

Husnr. 
j94 

Bygn, nr. 

Postbox 

L 

Koritaktinforrriation , ,.... . ..... . 

:Telefon. 
: jJB3462BO 

: Privat telefon 

: Web adresse 

d 

:.-· . 

tn 1 
:;~ 

>-- , : Revisionsvifks'.ori:i~ed~;s . 

Telefax 

E-rriail 

lin~?~~artinus:~.~ .... 

" ':;:·.-:i:, 

Mobil 

.. ·i 

;-ved anmeidelse af ny hjemstedskommune eller regnskabsår skal protokoludskrift fra generalforsa-mlingen og et nyt, . 
:aj()~rført ?s,J_~atere_!_:;~t vedtægter indsen_~es sæ~!>~~- i forbindelse m~d anmeld4:~sen af ændringe~~::-· _____ "_" __ · ____ J 
~~~~~~~~~ . 

i Ny hjemstedskommune · "'Jfr ·'• · .· +. · · ·"' , . ", .• , ., t< ;r ~· ·' ·y: 
~Y hje~~ted~~-d!.e~se:_ __ _ ............................. _ ... _____ _ ________ ..... ___ _ 
, Nyt regnskabsår 

Fra 
I !il • • :-. ·~:.;·.:t 

.·,. 
Y .. ·~. ;... 

jffriliægnings- periode 
Fra dato 
Tildato' " ·· · ,, ," ~ · 

i Ny revisor . ·· · - -··------· · ·. · · . 

rved anmelcfelse af ny revisor skal protokoludskrift fra 'generalforsamlingenindsehdes 'særskilt i forbindelse med 
anmelClelsen af æhdi-ingen. . . 
r-· Tiitr';deis~sdit~-------= . ·-------·------
j, 'F'a'ri:iåvn·,-~>J ~:-~ <~- " "· . c '' ,_,. "' ..:· :!' 
:. Mellemnavn 

·Eiteriiavn, 

(Har· tiltrædende revisor-dansk eller·udenlandsk adresse?. r------- ."" _____ " ______ .. _" ____ " ___ "" __________ _ 
~?~ ~-

Adresse 

Adress~l.inie 2 
Adresselinie 3 

I., Adresselini~:~ .. 
Adresselinie 5 

1 
. L~~?~~~?~ _"_:\, _,]__'J::%':s/, 

, Ny revisionsvirksomhed 

··Y:.: 

,\;' 

L. ~ .: ;:.-

~~ 

jved anmeldelse atny:revisorS'i<a1 protokoludskritrfrageneralforsamlingenincfsendes-s'ai'rskilt Tto-rb'indelse mecr-· ""' 
:~nmeldelse_'! af æn~~ngen. _____ ·_·_·_· _____ : · . __ --------·---------·-· __ · ______________ _ 

Tiltrædelsesdato· : 2006-01-17 · 

' CVR:hr < ;_ : ,?,§~~:135;5 L :'.· 
Registreringsnr. 



Referat af møde i Aktivitetsfondens bestyrelse 
Dato: 17.1.2006 

Deltagere: Willy Kuijper (WK) 
Torben Søe (TS) 
Inger Sørensen (IS) 

AF-066.1 (2006) Ombygning af Instituttet 

AF -066 (2006) 

• •:n/7 ---=---ERHVERVS·0G SELS~ABiSTYR~Lsæ~ 

1 3 FER 2ilil8 

IFR 

(WK) orienterede om ombygningen. Fase 1 var kommet godt i gang. Det var ikke på 
nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår fase 1 vil blive færdig. 
Man drøftede også indkøb af møbler til den nye frokoststue, der var mulighed for at købe 
brugte møbler af god kvalitet. (WK) regnede med at fase 2 kunne starte før sommeren. 
Det blev besluttet at anskaffe en trådløs mikrofon og et højtaleranlæg til foredragssalen. 
Udgiften kan støttes af Idealfonden. 

AF-066.2 (2006) Det nve regnskabssvstem C5 
Systemet er nu installeret, men der vil nok være nogle begyndelsesproblemer. Fakturaerne til 
medlemsmodulet, konsulentbistand mm. er betalte. Udgiften på ca. 43.000 til disse ydelser 
støttes af Idealfonden. 

AF-066.3 (2006) Lønninger og ansættelser 
En lønstigning med 500 kr. til 18.500 om måned blev godkendt. Det er aftalt at Charlotte 
Anderson starter igen fra 1. februar og 8 måneder frem dvs. til og med 30.september. I oktober 
måned modtag CA så sin feriepenge dvs. 12,5 % over lønnen i 2005. 

AF-066.4 (2006) Renovering afbad i Klint 
(TS) orienterede om renoveringen afbaderum på campingpladsen og i bygning M, efter en 
samtale med Eigil. Man var i gang med baderummet på campingpladsen. I Bygning M var 
gulvet i baderummet brudt op på grund af en fugtskade i det ene værelse. Det viste sig at et 
varmerør i gulvet på badeværelset var tæret op. Man benyttede lejligheden til at renovere hele 
badeværelset. 

AF-066.5 (2006) Isolering af loft 
Det er nu konstateret at isoleringen af lofterne over N, M, 0 og receptionen har vist sig at være 
meget effektiv. 

AF-066.6 (2006) Reoaration af gulvet i foredragssalen 
Man drøftede er forslag om i forbindelse med reparation af gulvet at lave et fast podium. Man 
var enige om at man ikke ønskede et fast podium, men vil beholde det flytbare podium. 

AF-066.7 (2006) Nve møbler til Klint 
Man drøftede indkøb af nye møbler til Klint. Der var behov for nye borde til 
svensklejlighederne og der var behov for 10 grønne haveborde til bygning A, 20 grønne 
haveborde til Terrassen og 5 grønne haveborde + stole til plænen ved pav. l og foredragssalen. 
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Referat af møde i Aktivitetsfondens bestyrelse 
Dato: 17.1.2006 

AF-066.8 (_2006) Ændringer i revisionsselskabet 

AF-066 (2006) 

Finn Bentzen har meddelt, at hans selskab fusionerer med Lauge Schmidt & Co., 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, med henblik på et løbende generationsskifte. MI's 
samarbejde med det nye selskab, der har fået navnet Trekroner Revision A/S, som dermed 
overtager revisionen, aftales nærmere på kommende møder. 

Næste møde d. 21.2 2006. 
Referent (TS) 

Mødereferat AF-bestyrelse 17.1.2006 side 2af2 



Adresse 

'Vejnavn 

l~nive~_it_~t-~parken 

Bogstav 

: Stednavn 

. l~~~~rone~ . ... 

: Postnr. 

. l~o_o? 

Etage 

By 

jRo~~~-e 

r·-~-"._" --------
1 Fratrædende revisor 1 
' Fornavn 

I ,tMellen:mavn 
: Efternavn 

Husnr. 

12 

Dør Bygn. nr. 

Postbox 

I 

·· . ...:,--;.;: T 
\,'.i.,.:. 

~- • i,:,,·, ·-~ 
· ... 0 

·1;,,!ratrædel~esdato ~)Ir ~1i _:._ -07S1Ji<;: :.c..~---·· ___ ~: J:./;:.·:,;~.ii~---··:_. __ .:.;,,__~)) __ +:;_;+ ··~':+#3;~,c~ _ _i__::__::t 
. Fratrædende revisor 2 ·· ·· . : . 

! Fornavn 
' Me1ien1navn 

i Efternavn 
.·.-.> 

!',: •F rairædelsesd§!td;~-.) :(r $· :,;,,c ".·: _::._p : •..•. -.----. ·-·-"" 
1 Fratrædende revisionsvirksomhed 1 . 
f"-- ·-------····~-· --·-~--·-· --·----·~."--------· 

! CVR-nr. •"»k: . ::fi : 
Registrer)ngsnr, , •·... ;;.•... ··.; , '<!:.: .i.'.• . . , + ... 
Virksomhedsnavn 

f Fratrædende reviSronSVirkSc»;;he·d2--". --·-----"·--·-- .---" --------·-------- --·-·-· --1 

[~:cvf3~~- , ;;°'. ___ " ____ " 
Registreringsnr. 

Vfrksoiiifiilcisiiavn 

Ko11ta~IPE!rS()"··· 

: Kontaktperson fornavn jJane 

' Kontaktperson melle_mnavn jN_ormann 

[ Kontaktperson efternavn !Jakobsen 

•E-mail. ~ane@martinus.dk 

' Dags dato 12008:01:18 .. 

i Tid j1~:08:39 . 

Anmelders journalnr. 
··--· -·-· 

Bilagsnummer 

Telefonnr 138380883 

D~dtr~ki:ie, bilagsnum~ ti!.._:;~.9-e..'.' __ ..... ____ --·· __ ... 

;". 

".--·--···--·-..,........ -...y ' .. ~· 
;_;;~\1 ·,> ·i 

~ ·.' 

Bemærkninger 

: 115646 

1 

Tif.: ~.· , . -.;.2 :~o - r-~1,:: _3 ~,. ti1 80 
Giro G42-S5d0 - SE-ni'. c:< 19 96 14 86 

MARTINUS AKTIVITETSFOND 
Mariendalsvej 96 

IDK0 2000 Frederiksberg 
llf.: S8 34 62 80 ° Fax: 38 34 61 80 

Giro 642-9580 • SE-nr. DK 19 96 14 86 
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Side 2af10 

_!___l'iy virksomhed. Selskabsform: 

2 6e5tåe~cte~i~ksomhecl. cvR-~~.: 19 96 14 s6 
....................................................................... .! 

3 Virksomhedens navn: Martinus Ak ti vi tetsfond 

4 Hjemstedsadresse c/o: 
r-- -! 

Vtj: Mariendalsvej 

postboks: bynavn: 

postnr.: postdistrikt: 
,. 

2000····· J ~E~?~~-i~st:ierg 
5 Hjemstedskommune: 
Lf'rederiksberg 

D) DATO FOR: 

Stiftelse: 

Generalforsamling eller beslutning: 

............. 1 

Proklama ved likvidation (offentliggjort) den: 

.................................. ····-········-····.I 

nr.: 94-96 etage: side: 
'I . 

...... J ........................................................ '· .. . 

evt. land: 

(dd/md/~r) 

························.-··1 · ·········· ··-··-·· ·1r· 
! I 

>----'-c----i 

. : ......... .i 
i 

I' ,! 
............ · ............. JL. .. . 

........ : ........... .J."""""""""" .. """"""."". 

Proklama ved flytning (SE-selskab) (offentliggjort) 
den: 

... l 

il I 
11 

".JI 

! 
... l ........... ! ............. . 

E) STIFTERE, LEDELSE OG REVISOR M. FL. 

1. Indtrædende: Indtræder som: Tiltrædelsesdato: 

Stilling: 

I . 1: 
I'.. 

and.et: 

Navn: 

I ____ - ----- ----·------------
Adresse 
Vej: nr.: etage: side: 

[ 
-------~---- ---

postboks: bynavn: 

I 
postnr.: postdistrikt: land: 1- -- _____ ",_ ____ -- -,~ ___ .., _______________________ ----... .----- - ....... -
L ) 

........................ [--____________ "_,_ ·---- -- -

Stilling: 

1 .............................. . 

Navn: 
. ........................... .!! ... . 

11' 
! ' 

and.et: ___ ~~-~.-~-~ .-~---1_1 il ..... i i! ······i : . . ......... i ............ .! 

https ://secure. incapti va.net/XForm/frontend/show. as px? action=print&b lanketid=463... 19-03-2007 



Side 3 af 10 

!__ _______________________________ -- ·---- - - ·----·- -·--

- ----- -- -- ---- ···- ------------•--=-J Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

bynavn: 

I_.--
postdistrikt: 

==-~ -------- 1_·----------

Stilliog: 

L_ __________ -·--··-- --- -·-- - -----

Navn: 

nr.: etage: side: 

---- ------- ----------- ---- ]_-_----_--_--------------_--~~~-----
li ·'--

land: 
-------- ---- i: -

! :··························; .. andet: 

J -I r 
_ __J ___ i 

-- ----- ----------------- --------- -- ---- :~ ~~ : __ : J 
Adresse 
Vej: 

postboks: bynavn: --- ------ ------------------------- r·· 
I' 

postnr.: postdistrikt: 

I 
, __ 

$tillirig: 

nr.: etage: side: 

--------~--

land: 
············:··· 

il 
' 

----- I 

andet: 
I 
! __________ - - --- - -- ------------- --

i --- 1·· ------ 1 -- T 
___ l _____ J ~- _____ J __ j i_j_ __ ..J 

1 ·· -- ------ i l 
~i --- ----------------"----------J --- ___________ __j :___ ---------- ---------

Navn: 

[-·-·-·---···-=----~--------·------------------·-~~-·-·:-._-_-:·: __ --------- ----Ad res se 
Vej: nr.: etage: side: 

l_ ----- ----- --------- 1=:~~~~---J_---_____ -_--~-~~~ 
postboks: bynavn: 

1_·---- -
... '.i 

postnr.: postdistrikt: land: 

L T 

L _______ ------ -------------------

$tillirig: 

L __ --- -- ----- ------ -- •••• __ i[ i I ___ •••• _____ i I 

andet: 
- _ __l _J: I________ - ---- -- -

Navn: 

[_~~-==- -- ---------------- ----- -- --------- --- ---- -------------------------------- --- ---- -- ------ ----- -- ---
Adresse 
Vej: nr.: etage: side: 
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-----"'i 
1. ___________________________________________________________________________ rL __ _ 

postboks: bynavn: 

. -- ------------------·-------------jL _______________________ --------------- --

postnr.: postdistrikt: land: 

SJiljing; __ _ 

:J[ __ i ___ I ~~: _____ _] c_ _____ J 

andet: 
I 
I ____ --

1: -_] ___ [ ____ ]-

Navn: 

Adresse 
Vej: 

postboks: 

postnr.: 

bynavn: 

postdistrikt: 

nr.: etage: 

1[ -

land: T ------- - ---- - - ---- -- ----
----------------- ---------------- ---------------------------------- - ---- - ----- ----- - -- -- ----- ______________ ]!_ ____ ---------

~tiJlirig: r : . 
_i; ___________ I~-

Navn: 

Adresse: 
Vej: nr.: etage: side: 

andet: 
i 

i I __ 
------ __ J _J __ 

Forretningsadresse: 
Vej: 

r 
I 

Side 4af10 

....... _i 

side: 

- -~- ~-I 
------------ --- -- ------· 1 

------- 1 

_ ___ _I; 

nr.: etage: side: 
-----------------------,------------------ if""" 

J --- __ j - 1: ----------------------------' 
postboks: bynavn: postboks: bynavn: 

-----d 

·1 
: ___ ~ ····- --···-- .. - ·- - - - :! _______ -·--·------------- : _______ - ·----------------- ..... :L ________ _ 
postnr.: postdistrikt: land: postn r. : postdistrikt: 
r -------- -------- r 
L ___ ---------------- ' --·- ------------------ __________ ] 

--------------------------------1··------

i 
Ir 

Reg. nr: ___ ______ _ ______ ----------------------------------- ________ ______ _____ andet: : ___________________ ------------ ----- _____ [=~ : =~-~ L_-----L~' L~ 
Navn: 
I 
L __________________ --------------------------

Adresse 
Vej: nr.: etage: 

---- r 
'''"\" 

land: 

side: 
... ! 

------------- __________ ii_ ..!.. ---------------------------------------------- -------- ---- ---- --_-1 
postboks: bynavn: 

I 
postnr.: postdistrikt: land: 

[ ___ -_--_____ --------------------------- --------------------

..... ''''j;""' 

2 Fratrædende Fratræder som Fratrædelsesdato 
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Navn: 

----------- -------- --- -==-----~ _j 

Navn: 

------- __________ J 

Navn: 
' ' 
~--------- ·---------- ·--------- ______________ J 

Navn: 
····························································································································1 

L~---------------------------------------; 

Navn: 

[ _______ -------·----··-- ---------·------- _::__ ~--··J 

Navn: 

.L ____ I 

! l_ --
I 
I ---
Andet: 
1 ········ .......................................................... -

L---------·----------·----·-·---·-------·----------

L _________ ··__ I [ - -- - ----. [ __ - L ____ J 

Andet: 

[~ ___ :: ____ ==--=~------~-~-=--=~----:==! 
-··········-················ -

. I 
___ . l_ 

Andet: 
················-·····--··············-···········-·········--·····-·······························--: 

··························· i·:_-_--_--_········-··············- ·r 
Andet: 

__________ j 

.... I ... I" ····1 

I I 
Andet: 

[_ -- --- ---- --- -=-----------=----~-___] l____,~~=-J '---~~J ........ _! = I 
·-·-·-· __ _J 

Andet: 
..... I 

-·--·-- ···---·--·-·--·--------·---·-·----···------j 

Navn: 

[:·=~~===:·~~=·==-=~=-====-==~] ---·=:=~J !~--~:1·:··--··-' [:._, .... 

Navn: 

[__ ______ ····----------------------------------····---··----··-·····--

F) VEDTÆGTSFORHOLD 

Andet: 

................. ···• 1 

___ Il 
Andet: 

: i 

{dd/md/år) 
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! I 

.......... 1 ·· 

l ___ j _____ ___i '---

~--~; _____ ] ~-- --J l _=_ : ____ :~- _: ____ J 

···1 '. ... 
_______ __! 

····.i ............... ······1 

·····1 ........ I ......... --~ ." 

; ·- I - ___ I ~ ___ _l __ I ___ ___i 

' _______ : ____ ] ........ L ___ J ....... ........... T I 

. _____ l ______ , L_ ___ ,_~= ~-' --:~: ___ ·-=~·:··,~~:-~·I_•·=J 

: : .......... ' i ! 
.._ ______________ '------~-----_i I _____ ----- 1 _____ ; ________ __1 

l_____ _ ___ ; : ___ ---'-· ___ J -- . - _______ J __ 

{dd/md) 
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1 Regnskabsår: 

første regnskabsperiode: 

2 Nyt regnskabsår: 

omlægningsperiode: 

r~ _Nyt 11avn_: __ _ ____ _ 

4 Nye binavne: 

5 Afmelding af binavne: 

~ r------- -- .1 ··-- --i -·::_r:----r---:~ 

_6 __ Ny bJ~_l_!l_?_~~Q_?k911J11JU 11e: ___ ____ _____ ____ _ ______ _ 

I 
Z_ Ny hjef:!1?~~9?~9r_~s~~ ~/o: 
I 
Vej: 

i 
[_ 
postboks: 

1 ·· --------

postnr.: 
i 
\... .. 

bynavn: 

·-i~ ·-··· ···-·· ···--

postdistrikt: 

8 Angiv for ændring af: 

formål: i- - - -
I ___ -- ----------------------------------------
andre ændringer: 

nr.: 

___ Jegningsr~g~I: _ 
;I 

Side 6 af 10 

-------·- --·--- -- --··-------- -···· -

! I --- -- --- ! -------- _:i -- -
,---··1···-··- ' I--····-;--------·-

.1 . ii _________ , ________ ' 
- -- 1- --1 I - ---~-- --

------------------------------ I 1 _____ 1 __ 

1-------- l 
i ! 

·1 
------------------'---------------------i 

·-·-- ·----·-·- -
I 

i i ... ···-··i .... 

etage: side: 

......... ····-·· ·-·· ..... i 

---:i.k~p_it_c:ilkl~??~r: ___________________ _ 

I § 4 stk. 6 
• I,,, ..... ··-·--·~· ·······- ············-············· -··- ··-i 

Der er sket en kapitalforhøjelse ved kontant indskud på 
kr. 2.000.000 den 8. september 2003. 
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Side 7 af 10 

G) KAPITALFORHOLD 

1 Aktiekapital, anpartskapital eller tilsvarende før ændringen: 
! ___ . _______ ----· ------··-----·--- ·--·---------

2 Kapitalforhøjelse, besluttet med nom. beløb kr.: 

3 Evt. kapitalklasser, nom. beløb, kr.: 

2.000.000 

A: B: Andet: 

___ j 

...... ····r ································---··················-··························-····· ---·--

L L _______________________________ Jl _________________ ---· __ _ __ ·- ___ i 
Kapitalen er indbetalt i/ved: 

4 - kontanter 
f ·1 

nom. beløb, kr.: 2 _ __._ o Q_Q__.__g_g_o ____ kurs: , ______ 1_. ___ o ____ o __ ·---------·---------·---·---·-·-·-----· ! 

-- - -------------, 
5 - andre værdier 

I r 
nom. beløb, kr.: _ --·--· _ _ ___ _ ___ kurs:; __ 

····-·-··············--····-·· ·······--····· ·-····· -, ; 

6 - gældskonvertering nom. beløb, kr.: ___________________ _jkurs: [ _______ _ 

7 - konvertibel lån 

I ····---·---····· - - --- ------------ ----- .. ·1 

nom. beløb, kr.: :__ _____________________ ;kurs: [_ ____________________ _ 
. - -- ----- -----1 

8 - fusion nom. beløb, kr.: __ ___ __ kurs:! ___________ _ -- __ J 

9 - spaltning nom. beløb, kr.: - ---- ~==~ :_-jkurs: I _______ _ 

10 - overførsel fra nom. beløb, kr.:·_ 
reserver/overskud 

11 - Beslutning om konvertibelt lån, lånebeløb, kr.: 

--i 
I 12 - Konverteringsperiode: [~ _____ : [ ______ J [ __ J ___ !_ ___ [ ____ J-

- -- ------------------ ·1 
i 13 - Kapitalnedsættelse besluttet med nom. beløb kr.: 

14 - Evt. kapitalklasser, nom. beløb kr.: 
A: B: Andet: 

L______________________ - -·=·--1: ------ -------·· -----------·-·---------------------------- ------------------ -------·:. ---·--- ------ ------- ---·--·---· 
Nedsættelsen er sket 

~~v~9:i1 dækning af underskud nom. beløb kr. :C--------·-- --------------------~~~-------~:--~~-~ - ----------------- --------J 

16 - til spaltning: nom. beløb, kr.::___ __ _ ___ ~ Jkurs: [-=~-
17 - nedsættelse til ud bet.: nom. beløb, kr.: 1 ~~~ ---------- ~--~]kurs:[_:~~~--~----
18 - nedsættelse til henlæggelse i fond, kr.: 

Gennemførelse af kapitalnedsættelse efter proklama: 
19 - Proklamadato 

20 - Kapital endelig nedsat med kr.: 

21 - Komplementarernes indskud nom. beløb, kr.: 
r ... 

- navn: 
nom. beløb, kr.: 

. I 
··-·····-····--------·--····--

i 
_J 

. - - - __ I 

·-····1 
I --·-·- -··········-- ········-···---· ····---
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- navn: 
1----------------
i 

- navn: 
1-------------- -- --------

1------ - - ---

- navn: ! 

- navn: 

H) FILIALER AF UDENLANDSKE SELSKABER 

Det udenlandske hovedselskabs: 

1 navn: -·-------- -·------ ------- -···- ···- -····-·····--

1 

2 hjemstedsadresse: 

land: 

[ 

I 

5 formål: 

§_J__~g)ljQ_g~reg~J_:_ _______ _ 

7 vedtægters nyeste dato: :_ ~--,-~--- [--;------- i - [ ! .......... ! ............ . 

--·-··------------····- ---····-·-····----

8 regnskabsår: 

9 tegnet kapital: r---------- --- -- -- ------ -----

Filialens 
11 formål: 

,J~--!~9D.l'lg_s r~g-~_I~-- ______ _ 
! 

_________ i .I_ J 
valuta: 

valuta: - I 

.... ! 

Side 8 af 10 

i ------

nom. beløb, kr.: i_ 

nom. beløb, kr.: I ___ _ 

nom. beløb, kr. J_ 
nom. beløb, kr.: [-

L ... --- · 1 ~- _. -: ,--- - - -------

···-··-·· ------------------

·····--· ···----·····------···········-···-····-·-··········---·············· 

i 
! 

termin for rest indb.: --,i ---- - ------- ------ --------

li 
......... .I~ ·····-···········-·······-···· ---·-···-·---- -----

----------------- -··--···-~·-·····1 
- -- i 

---- _I 
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Side 9af10 

Filial af udenlandsk bankaktieselskab tillige 
1~ filiaJkcipi_taleris størrE:?ISf::?: ....................... -·· _ 

I-·-·-··---··---· ··- --··-- - ·······-·· - - ......... -·-··----- - . indbetalt dato: I _ ··-··········· ·-1·-] i~~[~'.=J 
I) UNDERSKRIFTSFORHOLD 

Anmelder eller ledelsen bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger med 
nedenstående underskrift. 
Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder 
lovgivningens krav og er villige til at påtage sig hvervet/stillingen. 

DATO: 19:~:1~-jyJ !.:il:Q.Q····1~···1 
I en printet version anføres navn med maskinskrift eller blokbogstaver og underskrift 

Underskrift: 
i 
i_ ----·· -·-- --····-··--···-····- ·················-····-····-··-· 

~-
~. 

Torben Søe 
tw~JME<JV\ 
I~er Sørensen Willem Kuijper 
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Referat af møde i Aktivitetsfondens bestyrelse    AF-066 (2006) 
Dato: 17.1.2006 
 

Mødereferat AF-bestyrelse 17.1.2006   side 1 af 2 

 
  
Deltagere: Willy Kuijper (WK) 
 Torben Søe (TS)  
 Inger Sørensen (IS) 
   
 
AF-066,1 (2006) Ombygning af Instituttet 
(WK) orienterede om ombygningen. Fase 1 var kommet godt i gang. Det var ikke på 
nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår fase 1 vil blive færdig.  
Man drøftede også indkøb af møbler til den nye frokoststue, der var mulighed for at købe 
brugte møbler af god kvalitet. (WK) regnede med at fase 2 kunne starte før sommeren. 
Det blev besluttet at anskaffe en trådløs mikrofon og et højtaleranlæg til foredragssalen. 
Udgiften kan støttes af Idealfonden. 
 
AF-066.2 (2006) Det nye regnskabssystem C5 
Systemet er nu installeret, men der vil nok være nogle begyndelsesproblemer. Fakturaerne til 
medlemsmodulet, konsulentbistand mm. er betalte. Udgiften på ca. 43.000 til disse ydelser 
støttes af Idealfonden. 
 
AF-066.3 (2006) Lønninger og ansættelser 
En lønstigning med 500 kr. til 18.500 om måned blev godkendt. Det er aftalt at Charlotte 
Anderson starter igen fra 1. februar og 8 måneder frem dvs. til og med 30.september. I oktober 
måned modtag CA så sin feriepenge dvs. 12,5 % over lønnen i 2005. 
 
 
AF-066.4 (2006) Renovering af bad i Klint 
(TS) orienterede om renoveringen af baderum på campingpladsen og i bygning M, efter en 
samtale med Eigil. Man var i gang med baderummet på campingpladsen. I Bygning M var 
gulvet i baderummet brudt op på grund af en fugtskade i det ene værelse. Det viste sig at et 
varmerør i gulvet på badeværelset var tæret op. Man benyttede lejligheden til at renovere hele 
badeværelset.  
 
AF-066.5  (2006) Isolering af loft  
Det er nu konstateret at isoleringen af lofterne over N, M, O og receptionen har vist sig at være 
meget effektiv. 
 
AF-066.6  (2006) Reparation af gulvet i foredragssalen  
Man drøftede er forslag om i forbindelse med reparation af gulvet at lave et fast podium. Man 
var enige om at man ikke ønskede et fast podium, men vil beholde det flytbare podium. 
 
AF-066.7  (2006) Nye møbler til Klint  
Man drøftede indkøb af nye møbler til Klint. Der var behov for nye borde til 
svensklejlighederne og der var behov for 10 grønne haveborde til bygning A, 20 grønne 
haveborde til Terrassen og 5 grønne haveborde + stole til plænen ved pav.1 og foredragssalen. 
 
 
 



Referat af møde i Aktivitetsfondens bestyrelse    AF-066 (2006) 
Dato: 17.1.2006 
 

Mødereferat AF-bestyrelse 17.1.2006   side 2 af 2 

AF-066.8 (2006) Ændringer i revisionsselskabet    
Finn Bentzen har meddelt, at hans selskab fusionerer med Lauge Schmidt & Co., 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, med henblik på et løbende generationsskifte. MI’s 
samarbejde med det nye selskab, der har fået navnet Trekroner Revision A/S, som dermed 
overtager revisionen, aftales nærmere på kommende møder.   
 
 
Næste møde d. 21.2 2006. 
Referent (TS) 
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Deltagere: Willy Kuijper (WK) 
 Torben Søe (TS)  
 Inger Sørensen (IS) 
   
 
AF-066,1 (2006) Ombygning af Instituttet 
(WK) orienterede om ombygningen. Fase 1 var kommet godt i gang. Det var ikke på 
nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår fase 1 vil blive færdig.  
Man drøftede også indkøb af møbler til den nye frokoststue, der var mulighed for at købe 
brugte møbler af god kvalitet. (WK) regnede med at fase 2 kunne starte før sommeren. 
Det blev besluttet at anskaffe en trådløs mikrofon og et højtaleranlæg til foredragssalen. 
Udgiften kan støttes af Idealfonden. 
 
AF-066.2 (2006) Det nye regnskabssystem C5 
Systemet er nu installeret, men der vil nok være nogle begyndelsesproblemer. Fakturaerne til 
medlemsmodulet, konsulentbistand mm. er betalte. Udgiften på ca. 43.000 til disse ydelser 
støttes af Idealfonden. 
 
AF-066.3 (2006) Lønninger og ansættelser 
En lønstigning med 500 kr. til 18.500 om måned blev godkendt. Det er aftalt at Charlotte 
Anderson starter igen fra 1. februar og 8 måneder frem dvs. til og med 30.september. I oktober 
måned modtag CA så sin feriepenge dvs. 12,5 % over lønnen i 2005. 
 
 
AF-066.4 (2006) Renovering af bad i Klint 
(TS) orienterede om renoveringen af baderum på campingpladsen og i bygning M, efter en 
samtale med Eigil. Man var i gang med baderummet på campingpladsen. I Bygning M var 
gulvet i baderummet brudt op på grund af en fugtskade i det ene værelse. Det viste sig at et 
varmerør i gulvet på badeværelset var tæret op. Man benyttede lejligheden til at renovere hele 
badeværelset.  
 
AF-066.5  (2006) Isolering af loft  
Det er nu konstateret at isoleringen af lofterne over N, M, O og receptionen har vist sig at være 
meget effektiv. 
 
AF-066.6  (2006) Reparation af gulvet i foredragssalen  
Man drøftede er forslag om i forbindelse med reparation af gulvet at lave et fast podium. Man 
var enige om at man ikke ønskede et fast podium, men vil beholde det flytbare podium. 
 
AF-066.7  (2006) Nye møbler til Klint  
Man drøftede indkøb af nye møbler til Klint. Der var behov for nye borde til 
svensklejlighederne og der var behov for 10 grønne haveborde til bygning A, 20 grønne 
haveborde til Terrassen og 5 grønne haveborde + stole til plænen ved pav.1 og foredragssalen. 
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AF-066.8 (2006) Ændringer i revisionsselskabet    
Finn Bentzen har meddelt, at hans selskab fusionerer med Lauge Schmidt & Co., 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, med henblik på et løbende generationsskifte. MI’s 
samarbejde med det nye selskab, der har fået navnet Trekroner Revision A/S, som dermed 
overtager revisionen, aftales nærmere på kommende møder.   
 
 
Næste møde d. 21.2 2006. 
Referent (TS) 
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