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1. Navn og hjemsted 

1. 1 Martinus åndsvidenskabelige institut er en selvejen
de institution, der tillige fører navnet Martinus In
stitut. 

1. 2 Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

2. Formål 

2. 1 Institutionen skal i hele sin virksomhed og med alle 
de til dens rådighed stående midler udelukkende tje
ne det almennyttige formål at fremme den frie ånds
videnskabelige forskning og at udbrede kendskabet 
til dens resultater til gavn for åndeligt interessere
de mennesker i alle lande. 

3. Udøvelse 

Institutionen skal i første række arbejde for sit for
mål på følgende måde: 

3.1 Ved at tilvejebringe de ydre betingelser for, at for
fatteren Martinus Thomsen, kaldet Martinus, kan 
fuldføre formuleringen af sine åndsvidenskabelige 
analyser og beskrivelsen af sin verdensopfattelse. 

3. 2 Ved at udbr.ede kendskabet til Martinus verdensbil
lede gennem foredrag, kursusvirksomhed og opret
telsen af studiekredse blandt åndeligt interesserede 
mennesker i alle lande. 

3. 3 Ved at udgive eller ved at give støtte til udgivelse 
af Martinus og andre forfatteres åndsvidenskabelige 
bøger, skrifter og foredrag på alle sprog. 

3. 4 Ved at yde støtte til åndeligt interesserede menne
sker i alle lande, som nu og også efter Martinus 
død gennem selvstændige studier ønsker at videre
føre frit ånds videnskabeligt forskningsarbejde. 

3. 5 Som et led i bestræbelserne for at fremme institu
tionens formål kan institutionen oprette afdelinger, 
hvor de i åndsvidenskab interesserede kan samles. 
I sådanne afdelinger kan der oprettes hotelpensio
ner med afholdsbevilling. 



4. Oprettelse og kapitalforhold 

4. 1 Institutionen er oprettet i 1956 på initiativ af Mar
nus. Institutionens formue bestod ved oprettelsen 
af de aktiver og passiver, som Martinus skænkede 
ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påtegning af 
14. marts 1957. 

4. 2 De nødvendige midler til institutionens virksomhed 
tilvejebringes ved egen indtjening og ved bidrag, 

4. 3 Samtlige institutionens indtægter og de til denne 
ydede bidrag o~ gaver kan alene anvendes til insti
tutionens formal efter punkt 2 . 

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

5. Ledelse 

5. 1 Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 
mindst 5 myndige, vederhæftige og uberygtede 
mænd eller kvinder. 

5. 2 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en præ
sident. 

5. 3 Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang 
bliver mindre end 5, skal bestyrelsen supplere sig 
med nye medlemmer i stedet for de fratrådte, så
ledes at antallet er mindst 5. 

5. 4 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

6. Bestyrelsens kompetence m, v. 

6. 1 Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle insti
tutionens anliggender og er beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, 

6. 2 Bortset fra beslutninger om ændring af lovene træf
fes afgørelse ved simpel stemmeflertal. I tilfælde 
af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende. 

6. 3 Dette gælder også - med den nedenfor i denne para
grafs sidste stykke nævnte undtagelse - udnævnelse 
og afskedigelse af præsident samt beslutninger om 
medlemmers udtræden af bestyrelsen. 

6. 4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres 
der en protokol, der underskrives af samtlige til
stedeværende medlemmer af bestyrelsen. 



6, 5 Institutionens første præsident er Martinus, så læn
ge han lever, Medens Martinus er præsident, skal 
enhver bestyrelsesbeslutning godkendes af ham, 

7, Tegningsregler 

7, 1 Institutionen tegnes af præsidenten og et medlem af 
bestyrelsen eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Det
te gælder også ved salg og pantsætning af fast ejen
dom, 

7, 2 Bestyrelsen kan meddele enkelt eller kollektiv teg
ningsfuldmagt til institutionens medarbejdere. 

8. Regnskab og revision 

8. 1 Institutionens regnskabsår er kalenderåret, og det 
påhviler bestyrelsen hvert år at tilstille alle inter
esserede institutionens driftsregnskab og sta~us, 
revideret af en eller flere af bestyrelsen udpegede 
revisorer. 

8. 2 Revisorerne kan ikke være medlemmer af besty
relsen, 

9. Lovændringer 

9, 1 Bestyrelsen kan med en kvalificeret majoritet på to 
trediedele af samtlige stemmer ændre lovene, 

9, 2 Dog kan formålsparagraffen ikke ændres på sådan 
måde, at der gøres indskrænkninger eller begræns
ninger i institutionens formål. 

10. Opløsning 

10, l Institutionen kan kun opløses ved enstemmig beslut
ning i den samlede, fuldtallige bestyrelse og kun, 
såfremt samtlige institutionens midler ved opløs
ningen anvendes efter formålsparagraffen, 

Frederiksberg, den 9, maj 1966, 

Martinus Thomsen 

Erik Gerner Larsson 

Ib Schleicher 

Henning Laug 

Eigil Hansen 
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