
-·-
Finn Bentzens Revislonslnstitut A/S 

reg.nr. 170.093 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

Kampmannsgade I 

1780 København V 

Revisorlinien I/S 
Kontorfællesskab af 

Statsautoriserede revisorer 

Vedr. J.nr. 94-69.124 Martins Åndsvidenskablig Institut m.fl. 

Revisionsfirmaet Ole Sveistrup ApS 
reg.nr. 61.929 

~ ERHVERVS-OG (C} SELSl<ABSSTYRELSEN 

2 B AUG. 1996 

·- -·-. FB.30l~~ev 55 

På vegne af ovennævnte fremsendes vedlagt afmeldelse fra registrening som erhvervsdrivende fond, idet 

fondens aktiviteter er overdraget til Martinus Aktivitets fond. Fonden har iøvrigt skiftet navn til Martinus 

Ideal Fonden. 

Samtidig vedlægges anmeldelse til registrering som erhvervsdrivende fond for Martinus Aktivitetsfond 

samt åbningsbalance pr. I. januar 1996 

Måtte der være spørgsmål til ovenstående er De velkommen til kontakte vort kontor. 

Telefon ( +45) 42 25 45 75 
( +45) 42 26 53 25 

Med venlig hilse 
Hillerød, den 16. aug st 19 
NTZENS REVISION 

Finn ntzen oio 
\...__----

Langesvej 2 . 3400 Hillerød 

Fax ( +45) 42 25 46 97 
(+45) 42 2615 20 

Giro 8 02 20 B9 
2 265303 
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Martinus Åndsvidenskabelige Institut ændrer herved 

deres love. 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk l Fondens navn er "Martinus Ideal Fonden", der tillige fører navnet Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut. 

Stk 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg. ~ ERHVERVS-OG 0 SELSl<ABSSTYPELSEN 

2 8 AUG. 1996 
§ 2 Struktur 

Stk 1 Ideal Fonden - Martinus Åndsvidenskabelige Institut - er en selvejende, 

almennyttig institution. Den er en ikke erhvervsdrivende fond. 

Stk 2 Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden 

fonn for medlemskab. 

§ 3 Formål 

Stk I Hovedfonnålet med Martinus værker er: 

"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende 

væsener. 11 (Livets Bog Stk. 117). 

Fonnålet er således 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 fonnål: 

Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side. 

Oplyse om disse værker, og 
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Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, 

oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og 

tilskud til disse aktiviteter. 

Fondens 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 

erhversmæssige drift. 

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold 

Stk 1 IdeaJ Fonden - Martinus Åndsvidenskabelige Institut - er oprettet i 1956 på 

initiativ af forfatteren Martinus Thomsen, kaldet Martinus. 

Stk 2 Fondens formue 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 tid 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. 

2 



Stk 8 Fondens aktiver bestlr pr. I. januar 1996 af: 

J . Ejendomme 
matr.nr. 16 DP, Frederiksberg 
matr. nr. 78, Klint 
matr. nr. 6BK, Klint, samt 20 andre matr. nr. til en samlet kontant 
værdi per I. januar 1995 af kr. 9.840.300,-

2. Obligationer 
til anskaffelsessumen kr. 7.985.681,-

3. Tilgodehavender og periodiserede renter 
til en værdi af kr. l.016.091,-

4. Bankindeståender 
til en værdi af kr. 731.470,-

§ 5 Ledelse 

Stk 1 Fonden ledes af en bestyrelse (råd}, 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, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk 3 Bestyrelsens (rådets) medlemmer bliver næstfonnand og derefter fonnand 
efter anciennitet. Næstfonnandsperioden og fonnandsperioden er hver for sig 
højst et år. 

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. 
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Stk 5 Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem (rådsmedlem) og 

suppleant er ulønnet. 

§ 6 Bestyrelsens (Rådets) kompetence m.v. 

Stk 1 Bestyrelsen (rådet) har den udøvende ledelse af alle fondens anliggender. Det 
er beslutningsdygtigt, 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 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 (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 fonnanden 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. 
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§ 8 Regnskab og revision 

Stk l Fondens 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 Lovændringer 

Stk 1 Bestyrelsen (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 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 (råd), og kun såfremt samtlige fondens midler ved opløsningen 

anvendes til formålet efter § 3. 

Stk 2 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af fondens 

bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 
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§ 12 Overgangsbestemmelser 

Stk l 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 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 i 
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 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 i 1992 og 1996. 

Frederiksberg den 1. januar 1996 Generalforsamlingen 

_1:ns~ 
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~ 2 Bestieade virksomhed: Reg.nr. 

3 Virksomhedens navn 

4 Hjemstedsadresse 
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1 1ar~1nu s Andsviuenskabel i ge ins t i tut 

Mariendalsvej ~4- 96 

2uuu Frederi ksberg 
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E Vedtægtsforhold 

1 Regnskabsår • Første re1nskabsperiode 

2 Nyt regnskabsh • Omlægningsperiode 

3 Nyt navn 

4 Nye binavne 

5 Af melding af binavne 

6 Ny hjemstedskommune 

7 Ny hjemstedsadresse 

8 Nyt formål: § nr. · Ny tegningsregel: § nr. 

9 Ændring af kapitalklasser: § nr. · Andet: §§ nr. 

F Kapitalforhold 

I Kapital/Foreningsformue 

2 Kapitalforhøjelse besluttet med beløb, kr. 

3 Evt. kapitalklasser, pålydende beløb, kr. 

Kapitalen er indbetalt i/ved (Nom. beløb og kurs) 

4 • kontanter 

5 • andre værdier 

6 • gældskonvertering 

7 • konvertibelt lln 

8 · fusion 

9 • spaltning 

10 · fondsforhøjelse 

11 Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelse, § nr. 

12 Beslutning om konvertibelt lån: U nebeløb, kr. 

13 Konverteringsperiode 

14 Beslutning om udsted. af tegningsoptioner, § nr. 

15 Best.bemyndigelse til udstedelse af tegn.optioner, t nr. 

16 Kapitalnedsættelse: Nominelt beløb 

17 - til dækning af underskud 

18 - til spaltning, kr. · Kurs 

Beslutning om kapitalnedsættelse: 

19 • nedsættelse til udbetaling, kr. • Kurs 

20 · nedsættelse til henlæggelse i fond, kr. 

21 Effektuering af kapitalnedsættelse: Proklamadato 

22 Kapital endelig nedsat med kr. 

Martinus Ideal Fonden 

Mart inus Åndsvidenskabelige Insti tut 

---<--
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G Udenlandske selskabsforhold 
Udulandske hove4selsbbs -----------------------.------------
! · navn 

2 • hjemstedsadresse 

3 • registrc ringsnr. · Registreringsstcd 

4 • registrcringsmyndighed 

5 · formål 

6 · vedtægters n)este da10 · Regnskabsår 

7 · tegningsregel 

8 · tegnet kapital · Valuta 
9 • indbetalt kapital 

Valuta ·Termin for restindbctaEng 
Filialens/Generalagenturets 
10 ·formål 

li · le&ningsregel 

Filial ar udnla"sk bankaktieselskab tillige 
12 · filialkapitals størrelse • lndbet.dato -------........ --------------------~~------__, H Underskriftstorhold 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer (i ApS evt. direktører) eller likvidatorer bekrærter rigtigheden ar de anførte oplysninger 111ed nedenstående 
underskrift. Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovgivningens krav og er villige til at påtage sig 
hvervet/stillingen. 

Unde" kriftsdato • Seneste vedtægtsdato: l 01011 996 
Personlig underskr.ft: Underskriften gentag:r1 med maskinskrifl: 

Aage Hvolby Ib Schleicher 9-Eethe Brinkhard 
~~ 1- <,,_C\:.-t D'( a. ~/~ --~~ 

Willem-Jan Kui jper 

2 Underskriften skal være bekræftet af en notar, en advokat el!er to vitterlighedsvidner: 

S_ti~ Lng 

Navn ~ t<J~~ 
Adresse Z~b~~ -f S 
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