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Kære Ingrid

Rådets sammensætning og tiltrædelse af nye suppleanter oplyses på MIs hjemmeside.

Vi henstiller til, at du respekterer vores anmodning om, at du ikke kommer på Martinus Institut på Mariendalsvej eller
på Martinus Center i Klint.  

Vi anser hermed vores dialog om MIs interne anliggender for afsluttet.

Venlig hilsen
Rådet for Martinus Institut

Mariendalsvej 9496 • DK2000 Frederiksberg
+45 38 38 01 00 • raadet@martinus.dk
martinus.dk • facebook.com/MartinusInstitut
martinuscenter.dk • facebook.com/MartinusCenter
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Martinus Andsvidenskabelige Institut ændrer herved r>Jt,,~J+ 

deres love. If. tr. ?s · 

§ 1 

Stk I 
Martins Institut. 

Stk 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg. 

§ 2 Struktur 

Stk I Fonden i Martins Institut i er en selvejende. alme~ institution. Den er 
en ikke erhvervsdrivend~ fond. .· ( ·=~, · . • 

--~-==-:::,.:..~ 

Stk 2 Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdann;I}~e" f~en anden 

form for medlemskab. \.,~/ 
:/::~-:.§ 

§ 3 Formål {/""~:,,,"::.:--) 
Stk I Hovedformålet med Martins værker··:~~-"'-···."·\'~'l 

"Udvikling af åndsfrihed, tqJer.anfe, humanite;"~g kærlighed til alle levende 
væsener." (Livets Bog s.iR( l-17).",,"._0 '"'\" 

Formålet er således at tfem~~,v~rd~n;\eden overalt på jorden. 

Stk 2 I hele sin virkson;thed o:·:::Ji~"~:i~dler. der står til dens rådighed, skal 
fonden udelu~i~d~" tjene følgend~"'almennyttige formål: 

Bevare Ma,:'~fu~~:.~~i;rker uændret, som de foreligger fra halls side. 
. -:::..::~::.:: .:..._":::- . 

Oplyse om disse v;;ke'r:"·~'~ 
Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publicering, 
oversættelse og undervisning i betryggende form og ved uddelinger og 

tilskud til disse aktiviteter. 

~11 
crvuretsdlr. J.nr. q,) _ <t-' I/ _ 0 c, ~ y 5"" 
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§ 5 Ledelse 

StJ< 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 

Stk 3 

Stk 4 

Stk S 

indgår for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. /#./~~) 
.•. ~T,;,_ 

Bestyrelsens (rådets) medlemmer bliver næstformand og derefter fontfan~..,._ :..,,,"""""-~"'" 
efter anciennitet. Næstformandsperioden og formandsperioden er hver fo;-s~ ..,.,"" .J 
højst et år. ;,,.~/ 

,,;., 

Bestyrelsen (rådet) udpeger to suppleanter, som deltageeff ~l~s 
(rådets) møder uden stemmeret. Ved medlemsafgang indgår nJF.q!alt ~ell;før~\ 

-~ jj = 
udpegede suppleant som nyt medlem af bestyrelsen (rådet). Lader be.fiYFel~,en 

(rådet) den anden indgå, fratræder den først udpegede suppleant s~tldJi sit 

hverv som suppleant. . (""~~~~~-"".?.,. 

Hvervet som formand, næstformand, bestyrelsesrri" _ Jr~dsmedlem) og 
-=~~ =f...--%_./ 

\>! 
suppleant er ulønnet. 

./:~--~~ 

§ 6 Bestyrelsens (Rådets) kompeten<;..l~;\t". \,~-. ... ~.~~-
<~" .. -~.,~ ___ .,~: \~':_1;. Jl 

Stk l 

Stk 2 

Stk 3 

Bestyrelsen (rådet) har den udøvende ledelS.~ af alte"fondens anliggender. Det 

er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedi!.~/fr medlemmerne er til stede. 

Bestyrelsen (rådet) skal __ ,tl'l:,~~~"~rilgped om alle beslutninger. Hvis enighed 

ikke opnås, kan beslut~. f;rSt:~e;~å et nyt bestyrelsesmøde (rådsmøde), 

hvortil alle medlemm~~ .,~~R'al",_in,dk~ldes. Inden dette møde skal samtlige 

medlemmer i ri~ig god tid inf~Jef~ skriftligt om den beslutning, det ikke 

har været mutiSt ;~~pnå enighed dm. Opnås der fortsat ikke enighed om det 

udsatte sp,~ffg~ål~J~·an.;,Øer træffes beslutning med et flertal på mindst to 

tredjedeli-af-b,~st~~~_:9n~~l rådets) medlemmer. . 

"-'<:~,,\;-",,",,~,",""',/' 
Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne (rådsmøderne}, føres 

en protokol, der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det 

pågældende møde. 
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Fondens formål er ikke at drive Martins 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 Martins 

Aktivitetsfond, der fra oprettelsen, den l . januar 1995 står for den erhvers
mæssige drift. 

§ 4· Oprettelse og kapitalforhold 

Stk I Fonden i Martins Institut i er oprettet i 
Martins Thomsen, kaldet Martins. 

Stk 2 Fondens formue bestod ved oprettelsen af de aktiver og{~ 
Martins skænkede ved gavebrev af 30. oktober 1956 med p~gning~ 14\ 

·.,~.;;. 

marts 1957. f=.::r ... f 
"':-.-~,~.,,~:.i:(· 

Stk 3 Fonden er eneindehaver af den fuldstændige opJtavS{.~t og copyright til 

Martins samlede værke~ i henhold til gavebrev artis. · ;;tf98.Q~"-
~~::. ; I 

-~.';~ a / 
Stk 4 De nødvendige midler til fondens virksomhed tilve~..pn~ges ved egen 

Stk 5 

Stk 6 

Stk 7 

Stk 8 

~~;;:-indtjening og ved ubetingede gaver eller J1idrag . 
.E ~ 

Samtlige Fondens indtægter og de til,,,d'{~ }dedeJ.~,iQrag og gaver kan alene 
anvendes til fondens formål efter §~'.J ,_ ·~"*: :~-""""" .l 

For fondens forpligtelser hæfter alen:~:;;}:.;zer tid værende formue. 

Ingen af fondens bidrag§~;:,~=~''fil\ye nogen andel i eller krav på fondens 

formue. ligesom de ,;"·~ k3:~'.'.~~r-~g;~ til ansvar for fondens handlinger, 
undladelser eller forpligtei'~'et'<-'h. .,,,j / 

Fondens grurniCl\i.µI blev de~\~{:2. 1992 anmeldt til kr. I mio. kroner. 
Grundkapit;d'e "t:{d''O.l,.01 . 95 udvidet med en gave til kr. 2 mio. 

{ ..••... ~:::~:::::) 



§ 7 Tegningsregler 

Stk I 

Stk 2 

Fonden tegnes af fonnanden og et andet medlem af bestyrelsen (rådet) i 
forening eller aftre bestyrelsesmedlemmer (rådsmedlemmer) i forening. Ved 
køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes fonden dog af mindst tre 
femtedele af bestyrelsesmedlemmerne (rådsmedlemmerne) i forening. 

Bestyrelsen (rådet) kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til fonL"•·....,_~ 
medarbejdere, dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning al-~~; ..... ~ .;,,+:..,..~"'") 
ejendom. .,+.:..f ~~i / 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk I Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Fondens regnskaber skal revideres af en eller fl.~af~~styrelsen (rådet) 
udpegede statsautoriserede eller registrerede revi~a,re """'"~~%".·:"'?-

- "'" 

Stk 2 

.:---:. _.:' 

{.Å:.:-J. 

Stk 3 

§ 

Det påhviler bestyrelsen (rådet) hvert år at gøre det revide ~d~fi-riftsregnskab 
og den reviderede status tilgængelig for)nt.~resserede. .,,.....,,,/ 

9 Anvendelse af overskud ~:~~~;~t;:~7 
~'\"'··--~~?. / 

Stk I 

§ 10 

Stk I 

Stk 2 

Overskuddet skal anvendes i overensstemm~ts/ med fonnålsparagraffen 
.. ",."~'~"\""""·•;;",,.,,,\t 

.. ., ... ·:.:::~:·:~:} ... i Lovændringer 
.",~"';;\ 

Bestyrelsen (r~~) kan med tlerf~< på mindst to tredjedele af samtlige 

medlemmer f6;.~ta~e;.;;endringer i lovene. 

Efter M;~;n""~:~t~.~å)der ikke foretages nogen ændring af fondens 
principielle formål~og~stfuktur, således som disse er beskrevet i § 2, 3, 4 

(Stk. 1-7), I 0 og l l. 

~~· 
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§ 11 Opløsning 

Stk I 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 fonden~//''""°";";;. 
bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. f. 

§ 12 

Stk I 

Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Overgangsbestemmelser 

De medlenuner, der er underskrivere på Instituttets love af 2~~;-1'{ 
udpeget af Martins. Efter hans ønske fastsætter disse me~rn~~I~\;~ 
tidspunktet for deres udtræden af bestyrelsen (rådet). . .. .(.....,_,,,,,. // 

·:~~~::::·: 

Efter Martins ønske er .Grethe Brinkhard formand""ftw....Q.estyrelsen (rådet) 
indtil sin udtræden. {~ ;;:. ---,.;;.,.-:,."""A'~ 

- --;-~ ~/ 

~ ~- .f"~ 
De øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker srg fi _. get herfor i 

næstformand og derefter formand efter apcj~nnitet og var~ta!er disse hverv 

indtil deres udtræden. ,./'/.~:;-,,, \'---·""e,,,,..,-;, 

Reglerne i § 5 træder gradvis i krå:ft,;i{flkt ·m~~~~fg<yfgen af de medlemmer, 
som er udpeget af Martins. Ud over -dis&_e -~-~)femmer kan ingen være 

suppleant og bestyrelsesmedlem (rådsmedl~ln,}.,.f~ere end sammenlagt seks 

år. . .. ,.,_,, .. ",°'=,",'·\~-

Disse love i udgaven af den ·~;~··;::~'it~! udformet efter Martins personlige 
direktiver. I henhold ti.J:°'',,f,!lyndighedski\\(;/~r der derefter kun foretaget mindre 

ændringer. i 1992. ..l· .\'\,. 

Frederiksberg, de/::.~:;~?;;, ) 

Grethe Brinkhard 

Ib Schleicher 

·::~~::.r::::~.::;:· 

Aage Hvolby Willem-Jan Kuijper 

Hans Wittendorff 

Generalforsamlingen 

28/10-94 



li - Revisorlinien Danmark A/S 
Statsaut. revisorer 

• - Revision & rådgivning 

CIVILRETSDIREKTORATET 
ÆBELØGADE 1 
2100 KØBENHAVN Ø 

Håndværkervænget 9 
DK-3400 Hillerød 

Modtaget 

- 6 JAN. 1995 
Civifretsdir,e 

:<toratet 

VEDR.: MARTINUS AKTIVITETSFOND U/STIFTELSE. 

Telefon ( + 45) 42 26 53 25 
Telefax ( + 45) 42 26 15 20 

I l ( ~I:.· -
...... ~ . 

301 / 18 

Ovennævnte fond er - som det fremgår af udkast til fondsfundats - stiftet pr. 1. januar 1995. 

VI skal venligst anmode om, at fonden registreres hos fondsmyndigheden. 

Vi medsender udarbejdet og af bestyrelsen godkendt fondsfundats samt en åbningsbalance pr. 1. januar 
1995 udarbejdet og underskrevet af s~skabets revisor. 

Af fondsfundatsens par. 4 fremgår, hvem, der er stifter af fonden. 

Af fondsfundatsens par. 5 stk. 2 fremgår, hvem, der er fondens første bestyrelse. 

Vi medsender endvidere ændret fundats for Martinus Åndsvidenskabelige Institut, som ligeledes ønskes 
registreret hos fondsmyndigheden. 

Vi medsender ligeledes kopi af vor skrivelse til Skattedirektoratet i Frederiksberg Kommune. 

Som det fremgår af vor skrivelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har vi den 2. ds. anmeldt en kapi
talforhøjelse på kr. 1.000.000.- . 

Måtte anmeldelse af nærværende fondsfundats f.s.v.a. Martinus Aktivitetsfond u/ stiftelse eller ændring 
af fondsfundatsen for Martinus Åndsvidenskabelige Institut give anledning til supplerende spørgsmål, 
bedes henvendelse venligst ske direkte til vort kontor. 

Bilagt: 1. Fundats for Martinus Aktivitetsfond i udkast 
2. Åbningsbalance pr. 1. januar 1995 for Martinus Aktivitetsfond i udkast 
3. Skrivelse af dags dato til Skattedirektoratet i Frederiksberg Kommune 
4. Ændret fundats for Martinus Åndsvidenskabelige Institut i udkast 
5. Skrivelse af 2. januar 1995 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. Martinus Åndsvidenskabelige 

Institut 

0/i 
Ctvitretsdirektoratets 1. kt 19 

Reg. nr. 170.093 
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Underskreyne, Martinus Åndsvidenskabelige Institut opretter 
herved en ny fond 

Fundats 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk 1 Fondens navn er ~Martinus aktivitetsfond". 

(~,. 
~~ ,) 

Stk 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg. h_" """"""" -u.. 

§ :Z Struktur ""·~/ 

Stk I Fonden varetager aUc de erhvervsaktiviteter~~nus Åndsvidenslcabeligc 4·} ~ve 
Institut (her-efter kaldt Martinus Institut) bes . -~ii:° en er vervsdri- p~ n \} \. 
~ ,~y 

Stk 2 Fonden ml ikke gøres til genstand for foreningsdannelW...,.c:lfer nogen anden fonn for 
medlemskab. _,/( · 

./'<.....,, ... ~. . '~ ~ ....... , .. :- ~ , 
'"-'·· t:'-it " ., -"--....tJ'" 

......... .! 

§ 3 FonnAI 

Stk 1 Hovedform!Jct med Martinus værker erJ ... "".f 
"Udvikling af lndsfiihed~~ humanitet og ka:rlighed til alle levende væsener." 
(Livets Bog Stk. 117.t' .., ' ",, 
Formålet er siledes-·'it ff~)ne verilensfreden overalt pi jorden. 

" ~ ' li "'"'""'"!- ....... ) ~ 

Stk 2 I hele sin virksomhed o;~ ~IO'~e midler, der står til dens ridighed, skai fonden 
tjene følgen~{onnål: ~/' 

I ·~ 

Bevare ~~~~.~e værker ua:ndrct. som de foreligger fra hans side og udgive 
dem. -"" . _ · ... ~·"'·· 1 

'U"'"""'l.\. ."I 'Q 

"'' ~ 7 "," > 
Oplyse om dis$!~rk'er. og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved salg. ove~ttclsc 
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og undervisning i berryggende form. 

Stk J De ørvhervmæssige akdviti;tcr ar alle nødvendige fo&1agsaktiviteter, dvs at udgiv. 
• tidsskriftet ICQimos og Martinug bøger pl forskellige sprog, samt ~onccring og 

I . ""'" op ysrung. ; '-
I ,_ 

Andre bovedakti\'iteter er udlejning af kursusfaciliteter og {so er. bo~ i 
Martinus Center i Klint, forlags- og kurw.svidcsomhed inkl. leje afM · ~~ 
96. 2000 F samt undervisning og de forskellige hettiI knyttede sel'\liceaktivi • m/ 
f.eks. drift af cafeteria m.m. 

§ 

. f~ 

!il 003 

4 Oprettelse og kapit.idforbold ~) 
Stk l Fonden er stiftet den l. januar 1995 p~ initiativ af Martins Instifuf~ l " ~ · ( 

~~w µ, > T.)1/·.J' "°'-' ~~1 i . . . ~ lu 
Fondens fonnue bc.st<>;d ~stiftelsen af de aktiver:"~· Åndsvidenskabclige 

7 0 Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Stk S 

Stk 6 

Stk 7 

Ins6tut , SE nr. 1160 7179/Fonds reg. nr. 0964~e&: n . • og Selskabs
styrelsen har overdraget ved gave i forbindelsen ~~5!" jvf. den pr. stiftel
Sesttagen udarbejdede AbningsbaJance. som er uda • ~ndens revisor. 

De nød...adigc midler til fondens ~hed til~ebri~ fonrinsvis ved egen 
indtjening og ved ubetingede gaver,bglcWer bidrag. 

/ ' 't\ \....~ ...... 
Samtlige Fondens indtægter oit de ~ d~e·y~e bidrag og gaver kan alene 
amvendes til fondens fonnl l efter§~... -~7 

...... '\ / 
For fondens forpligtelser ha:fter aJenc den~e<tn enhver tid værende fomwc. 

_,..... ....... ::,.,\-, 
/ ~ 

Ingen af fondens bid~n 1 e nogen andel i eller krav pl fondens formue, 
ligesom de ikke ~, es °til)"M for fondens handlinger. undladelser eller 
forpligtelser. . . "'J : 

." ; 

\ . .f~ . -1 , I l · · iuoncr, w </ ~ , \f<tVclu.U, 
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I 5 Lcdelf~ 

5~ 1 Fonden ledes af ~ b~K. som bEår af tern myndiø" vcderhzftige og 
u~edo pmoner. i det følgende betegnei som ~omm.r. 

Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Stk 5 

Ved~ "'pplenir boi;tyrelsen sig selv. Nye~~':" 
periode af fan år. og genindtræden kun ikke thtdc sted. Den første b ~ 

~ · ~"'> 
Grethe Brinkhard ~'V 
AagcHvolby 
Willem-Jan Kuijper 
Ib Schleicher 
Hans Wittendorff' ~ l~ ) 

?-'/ 
Bestyrelsens medlemmer bliver næstfonnand og derefter formand~ anciennitet. 
Næstformandsperioden og formandsperioden er~ sig højst et Ar. 

Bestyrelsen udpeger to suppleanter. som d~~~ møder uden 
stemmeret. Ved medlcmsafgang indglr nonnalt d ede suppleant som 
nyt medlem af bestyrelsen. Lader bestyr"elsen den an i· gi. fiatræder den først 
udpegede suppleant samtidig sit hv7"SQm suppleant. · . " 

Hvervet som fbrmand. næstfb~lem og suppleant er ulønnet. 

:.lit_."...," . ·~., ,;l 
§ 6 Bestyirelsens kompetence m.v. 

... " ""• 1·' 
'\.l 

Stk 1 

Stk 2 

Stk 3 

Bestyrelsen har den ucjø':len clse af alle fondens anliggender. Det er beslut· 
ningsdygtigt. når miµ8st.~cdj le af medlemmerne er til stede. 

~·· ,, "'" "~ ... ""'1.. -·~"'~ Bestyrelsen skal tilstrzbc~o ..tic beslutninger. Hvis enighed ikke op~ kan 
beslutning først træffes pi ~ rJ1f( bestyrelsesmøde. hvortil alle medlemmer skal 
indkaldes. l,pitap dette møde siil samtlise medlemmer i rimelig god tid informeres 
skriftligt ~~~lutning. det ikke har vzrct muligt at opnå enighed om. Opnis 

~.· t " . " , 

der fo~t ~-~ghe,d om det udsatte spørgsmåJ, lcan der t~ffes beslutning med 
et flertåtr.pl.~inc'il(i;ø t~jedele af bestyrelsens medlemmer. 

1...... . t' 
'I\ It' ·"·.s... ."i • .Ltl' 

Over de beslutmnger. der t~ffes pi bestyrefsesmødeme, føres en protokol. der 
underskrives af de medlemmer, der har delrager i det pågældende møde. 

~004 
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I 7 Tegnlnpregtu 

Srk 1 

Stk :Z 

fonden tegnes af formandet\~~ andot medlem af bestyrelsen i forenirtg c;Ucr r&ftr~ 
bestyrelsesmedlemmet i funming. Ved køb, ~Ø og pPmetning af filSt ejendolb 
tegnes fonden dog af mindst tre femWdofo af bestyrelsesmedlemmerne i fQn;ning. .... . l, 
~kan giYll enkelt eller koUel1ivtagningsfuldmegt til fondens~~ 
dog ikke fur så vidt anglr blb, salg og pantsætning af fast <iJendom{ ~ '.._ 

§ 8 Repskab og l"e\'isioo 
'~ ~l 

Stlc: I 

lal 006 

'/. 

Stk 2 

Fondens rcgnska~dr er ladenderlnlt. (~ 
Fondens rcgnslcaber skal revideres af en eller flere af~~tsautoriserede 
eller.registrerede revisorer. "../" 

Stk 3 Det plhviJer bestyrelsen hvert 1r at gøre det r~rift:sregnskab og den reviderede 

status tilgængelig for interesserede. · '· ~ ~~'.. 
\,V ..I' 

§ '<v 9 Lovændriu1er \ / 
... , "V 

Stk 1 

Stk 2 

§ 10 

Stk l 

Sdc 2 

Bestyrelsen kan med flertal pl min~/to\redjedeJe af samtlige medlemmer foretage 
ændringer i lovene. ./ ·~ ..... ~ 

l . ... 

<ii-,..,:b..~--~ 
Det kan ikke foretages nogen a:nun~. A( ,u,rns principielle formil og struktur, 
således som disse er beskrevet i § 2., 3, HStJe. 3..6), 9 og 10. 

·~·../' 
"" ..... -=i.._ 

" ·'l•1. 

; "' ""' Opl8$DldC ,.r < ... "'!\;.. ~-
•• , .,. ' '1..... ii 

' ·;. · "~. ' . 
":-"'!;.. ... ... '! } • 

Fonden kan kun opløles.". veer ~emmig beslutning i det samlede flafdta1Jigc 
beslyrcJsc. Of.kun såfremt sa~tijge fondens midfCJ' ved opløsningen føf"CS tilbage til 
Martins ln~tU\ . ..., 

~ ·~ 
"~,, .. ,.,,t\. '""!. 

I intet tjdield~k;;\~n..(~fn\.ucn heltelier delvis overså til nogen af fondens bidragydere 
eller til ~aoB~ an'Ctc:Rs liersonlige ejendom. 

··~·~ rr"·'-·~ .· 11• !1'.-: ,,• 



j 

l 
" ~ 

"Q'+4~ 3H 27 18 89 CIVILRETSDIR. 

Sdc 1 De madlanm1r. dg- q undenåkrivere på lnstiruttets lov~ tf25. maj 1982, er udpeget 
af'Mønins. Efter hans ønske ~disse medlemmer selv tidspunktet for der~ 
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melaelse til ERHVERVS- OG SELSKABSSTVRELSEN 

._ 

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN 
Kampmannsgade 1 

1780 København V 

"i 'i ...._...._,..__ -...;_......., __ _ 
> 

i 
t: 
C) 

1. 
c: 
Ol 
~ 
'i 
"O 
c 
E 

Navn 

2 Adresse 

3 Telefonnr. · Telefaxnr. • Giro 

2 Bestående \'irt sombetl: Reg.nr. 

3 Virksomhedens na''" 

4 Hjemstedsadresse 

FINN BENTZEN I NVEST A/S 

Håndværkervænget 9 

3 4 0 0 H i 1 l e r ø d 

4 2 2 6 5 3 2 5 

197454 

MARTINUS 

I N S T I T U T 

ÅNDSVIDENSKABELIGE 

M a r ~ c n d a 1 s v e j 9 4 - 9 6 

2 0 0 0 F r e d e r i k s b e r g 



2 - hjemstedsadresse 

3 · rcgistrcringsnr. • Rcgistrc:ringssted 

.C - rcgistrcrio&smyndigbcd 

S ·formål 

6 -vedtægters nyeste dalo • Regnskabsår 

7 • tegningsregcl 

8 • tegne! kapital ·Valuta 
9 ·indbetalt kapital 

Valuta ·Termin for restindbetaling 
Filialens/Genenlagenturets 
10 ·formål 

li - tegn i ngsregel 

------ -----·---

ia.-. -- - --+--i-

J 

----------~ 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer (i ApS evt. direktører) eller likvidatorer bekræfler rigtigheden af de anførte oplysninger med nedensl.1ende 
underskrift. Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovg1vnmgens krav og er villige til at pi tage sig 
hvervet/stillingen. 

Underskriftsdato • Seneste vedtægtsdato: 1 8 1 0 1 9 9 4 
Personlig underskrift: Underskriflen gentaget med maskinshift: 

Ib Schl icher 

Lhi~~{,~,i 
Grethe Brinkhdrd - Hans Wi ttendorff -- I 

2 Underskriften skal være bekræftet af en notar, en advokat eller to vilterlighedsvidner: 

Sl!lhng 

Navn 

Adresse 
-----·-·--- - -

---- --- - ---

Stilli'!L_ _______ . _____________ _ 

Navn ----------·--··--------·----------·-
Adresse 



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 

K:\4-kontor\mek\referntcr\9469124 
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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 

K:\4-kontor\mek\referater\9469124 



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 
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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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Følgende slide-numre kan findes som link på internettet følgende steder: 
 
Slide 10  
Ingrid Holck’s svar til rådet 5. august 2016 kan findes på martinus-webcenter her:  
 
https://www.martinus-webcenter.dk/files/download/lovene/2016-08-05-svar-paa-raadets-
mail-28-juli-2016.pdf 
 
Slide 11  
Facebooktråd, Martinus Interessegruppe 21. august 2016 kan findes her: 
 
NU	HAR	VI	ET	UGYLDIGT	RÅD	I	MARTINUS	SAG:	14.	AUGUST	2016	gik	den	“guddommelige	
glans”	endegyldigt	af	rådet	ved	Martinus	Institut. 
https://www.facebook.com/groups/2585452090/permalink/10153770455812091/ 
 
Slide	15		
	
Faktablad	om	ændringer	af	lovene	1982	
https://www.martinus-webcenter.dk/files/download/lovene/vaerd-at-vide-om-aendringerne-i-
martinus-love-fra-1982.pdf 
 
Slide 16 
 
SKEMA A om ændringer af § 3 1982 
https://www.martinus-webcenter.dk/files/download/lovene/sammenligningskema-a-mellem-
vedt%C3%A6gter-fra-1982-og-2014-.xlsx 
 
Slide 31 
 
Medlemmer af rådet ved MI fra 1956 til 2016 
https://www.martinus-webcenter.dk/files/download/lovene/raadet-ved-martinus-institut-
1956-2016.pdf 
 
 
 
 
  



 



-·- RevisorLinien Danmark 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

CivilRetsDirektoratet 
Æbeløgade 1 
2100 .KøbenhavnØ 

Modtapet 

- 8 NUV . 2001 

Glv1lre1srn1 t:iK lu• ca lt:ll 

Vedr.: Martinus Idealfond, CVR-nr. 20 03 38 78 

Vi skal på vegne Martinus Idealfond anmode, jf. kopi af forhandlingsprotokol, 

at få fundatsen ændret til tilsendte 
at få registreret bestyrelsens nuværende sammensætning 

Der medsendes: 
1. forhandlingsprotokol af 20. september d.å. 
2. fundats i revideret stand I , , l .• 

I • 

3. anmeldelse 

30l-brevCivil07ll01 

Måtte tilsendte give anledning til supplerende spørgsmål. kan henvendelse ske til undertegnede. 

Bilagt ovennævnte bilag 

Hillerød, den 7. november 2001 
d venlig hilsen 

Finn Be tzvns Revision mstitut 
Statsautori eret Revision ktieselskab 

_( .110- I r")? ti+ 7 c\( 'i Københavnsvej 37 . 3400 Hillerød 

Telefon (+45) 48 26 53 25 . Fax (+45) 48 26 15 20 . Giro 226-5303 . CVR 11844081 
E-mail ftnn.bentzen@mail.tele.dk 
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Den 20. september 2001 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fondens lokaler på 
Frederiksberg for nærværende Fond. 

Samtlige rådsmedlemmer var tilstede og rådet således beslutningsdygtig. 

Til dirigent valgtes skatterevisor F.S.D. Finn Bentzen, Hillerød. 

Punkter på dagsordenen: . 

1) Revision af fundats af 1/6 1996 
2) Ændring af bestyrelsessammensætning 

Ad 1 - Revision af fundats 

Bestyrelsen ønskede at ændre fundatsen med følgende mindre ændringer, som er vedhæftet som tillæg 
til den eksisterende fundats: 

§ 1, stk. 1: 
§ 2, stk. 1: 

§ 4, stk. 1: 

§ 5, stk. 3: 

§ 5, stk. 5: 

§ 10: 

§ 12, stk. 4: 

Idealfonden ønskes ændret til Idealfond 
udgår i sin nuværende form og erstattes af: 
Fonden er en selvejende, almennyttig institution. Den er en ikke-erhvervsdrivende 
fond 
udgår i sin nuværende form og erstattes af: 
Fonden er under navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut" oprindelig oprettet 
i 195 6 på initiativ af forfatteren Martll:ius Thomsen, kaldet Ivlartinus. 
udgår i sin nuværende form og erstattes af: 
Bestyrelsens (rådets) medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter 
anciennitet. 
bliver til stk. 6 og et n) t stk. 5 tilføjes. 
Ingen kan være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år. For 
at sikre en glidende udskiftning kan bestyrelsen (rådet) .beslutte at forlænge 
bestyrelsesperioden for medlemmer med mindre end to års suppleanttid, således at 
deres samlede funktionsperiode bliver på op til syv år. 
ændres således, at overskrift og stk. 1 udgår og erstattes af: 
Bestyrelsen (rådet) kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige medlemmer 
foretage ændringer i fundatsen. 
udgår i sin nuværende form og erstattes af: 
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 syv år. 

Den ændrede fundats blev fremlagt og gocikendt enstemmigt. 
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Ad 2 - Ændring af bestyrelsessammensætning 

Bestyrelsen ønskede at markere mindre sammenfald mellem Martinus ldealF ond og Martinus 
Aktivitetsfond. Da der samtidig er sket mors og flere ønskede at udtræde af bestyrelsen, skal meddeles 
følgende ændringer 

Ud af bestyrelsen træder således: 
Ib Schleicher 
-Grethe Brinkhard, mors 1417 200 I 
Aage Hvolby 
Eigil Kristensen 

Ind i bestyrelsen træder: 
Ole Thekelsen 
Henrik Hedegård 
Sven-Erik Rævdal 
Klaus Iversen 

Der var ikke yderligere punkter på den ekstraordinære generalforsamling, som skulle behandles, 
hvorfor generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 

Bestyrelsens medlemmer; 

Willy 

11- t h,;tt.E7 
Sven-Erik Rævdal 

Frederiksber den 20. september 2001 

/.}/ I > J:: 
~ Jh;rt!e-bz,-
Ole Therkelsen 

rz~~-' ·i 
/ ~-~ cce.<, . (_.~ ~:?-_______ ._. Z-1.. 

Klaus Iversen 

Henrik Hedegård 

1+8 
FB/sl 

301 -fpro.200901 
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Den 20. september 2001 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fondens lokaler på 
Frederiksberg for nærværende Fond. 

Samtlige rådsmedlemmer var tilstede og rådet således beslutningsdygtig. 

Til dirigent valgtes skatterevisor F.S.D. Finn Bentzen, Hillerød. 

Punkter på dagsordenen: r 
--, 

' s , __.l 
f 

1) Revision af fundats af 1/6 1996 
2) Ændring af bestyrelsessammensætning 

Ad 1 - Revision af fundats 
...___ 

Bestyrelsen ønskede at ændre fundatsen med følgende mindre ændringer: 

I navnet skal Martinus Aktivitetsfond kun angives een gang 
I Fondens formål slettes udsagn om bevarelse af værkerne 

- ( 

r 2cm 
_Nf 

§ 1, stk. 1: 
§ 3, stk. 3: 
§5,stk.1: 
§ 5, stk. 2 og 4: 
§ 5, stk. 3: 

Bestyrelsens størrelse ændres fra nuværende 5 - 7 personer til 3 - 5 personer 
Suppleant- og bestyrelsesperiode ændres til max. syv år sammenlagt 
Posten som næstfonnand slettes 

§ 5, stk. 4: Antallet af suppleanter ændres fra 2 til 1 - 2 

Den ændrede fundats blev fremlagt og godkendt enstemmigt. 

Ad 2 - Ændring af bestyrelsessammensætning 

Bestyrelsen ønskede at markere mindre sammenfald mellem Martinus ldealf onden og Martinus 
Aktivitetsfond. Dette sker ikke mindst efter positive forhandlinger med Told- og Skatteregion Nærum. 

Ud af bestyrelsen træder således: 
Ib Schleicher 
Grethe Brinkhard, mors 1417 200 I 
Ole Therkelsen 
Aage Hvolby 
Eigil Kristensen 

Ind i bestyrelsen træder: 
Torben Søe 
Alice Linnet 
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Der var ikke yderligere punkter på den ekstraordinære generalforsamling, som skulle behandles, 
hvorfor generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 

Frederiksberg, den 20. september 2001 

Bestyrelsens medlemmer: 

Willy Kuijper Torben Søe Alice Linnet 

1+8 
FB.isJ 
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CivilRetsDirektoratet 

Politimesteren i Hillerød , 
Østergade 1, 
3400 Hillerød. BREVKOPI 

J.nr. 1998-410-12214 Sagsbehandler: Lilli Thingsted 

Vedrørende: Martinus Ideal Fonden. 

tdv -§ 
I 

Dato 
._, 6 AUft 2001 

Ved brev af 3. februar 2000 bad Civilretsdirektoratet skatterevisor F.D.S. Finn 

Bentzen, Langevej 2 , 3400 Hillerød, om at indsende dokumentation for, at fon

dens bundne midler er anbragt i overensstemmelse med § 3, 14 og 15 i anbringel

ses bekendtgørelsen . 

Da vi trods rykkerskrivelser af 8. marts 2000, 13. april 2000, 16. juni 2000 , 6. 

september 2000, 30. oktober 2000 og 11. januar 2001 ikke havde modtaget svar, 

pålagde vi ved brev af 12. juni 2001 at svare senest 14 dage fra 12. juni 200 I. 

Vi har stadig ikke modtaget svar. 

Vi anmoder derfor om, at der rejses politisag mod fondens bestyrelse efter fonds

lovens § 43 , stk. 2, nr . 4, jf. § 3 7, stk. I. Der bør efter vores opfattelse nedlægges 

påstand om betaling af en bøde på 1.000 kr. 

Vi har herved lagt vægt på, at formålet med fondslovgivningen er at sikre et vist 

offentligt tilsyn med den enkelte fond. Endvidere har man gennem lovens regler -

herunder tilsynsregler - søgt at s ikre, at den enkelte fond drives forsvarligt. 

Æbeløgade I 
2100 København Ø. 

Telefon 33 92 33 02 (I 0.00 - 14.30) 
Telefax 39 27 18 89 

E-post: civildir@civildir.dk 
http://www.civildir.dk 
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Ud fra de samme hensyn bør der efter vores opfattelse under sagen nedlægges på

stand om, at der som tvangsmiddel fastsættes en fortløbende bøde på 500 kr. pr. 

uge, indtil indsender de ønskede oplysninger. 

Vi vedlægger kopi af sagens akter. 

De bestemmelser, vi henviser til ovenfor, finder De i: 

Fondsloven : Lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørel se nr. 698 af 

11. august 1 992 med senere ændringer. 

Anbringelsesbekendtgørelsen : Bekendtgørelse nr . 809 af 23. Oktober 1997 om 

anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. 

GENPART TIL: 

Med venlig hilsen 

Civilretsdirektoratet 

Lilli Thingsted 

Skatterevisor F.D .S. Finn Bentzen, Langevej 2, 3400 Hillerød. 
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1

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

A B C D E F G H I J

2001 Willy Ole Henrik Svend Erik Klaus Inga Lise
2002 Willy Sofie
2003 Willy Tune
2004 Willy Solveig
2005 Willy Mads
2006 Willy Ejnar
2007 Willy Laura
2008 Willy Viktoria
2009 Willy Rasmus
2010 Willy Eva
2011 Willy Niels
2012 Willy Bjarke
2013 Willy Iben
2014 Willy Sanne
2015 Willy Herman
2016 Willy Anni
2017 Willy Ejler
2018 Willy Preben
2019 Willy Vibeke

2020 Brian
2021 Hanne
2022 Helge
2023 Gudrun
2024 Erik
2025 Axel
2026 Karen
2027 Bo 
2028 Anne
2029 Michael
2030 Nina
2031 Bertram
2032 Johan
2033 Nanna

Når Willy går ud, er overgangsbestemmelserne slut og 7 mand udskifter med 7 års-perioder. Grønne felter 
er sidste år som formand

I 2001 opstod den ideelle overgangs periode, hvor 6 mand skulle udskifte med 6-årsperioder. Gule felter 
er sidste år som næstformand

Rådets automatisk udskiftningssystem som det burde have set ud fra 2001, hvis 
lovene var blevet fulgt. Navnene er fiktive

Der burde være kommet 16 nye ind på 16 år, I stedet kom der kun 11 nye ind, hvoraf to forlod rådet efter 
kort tid. Reelt kom der 9 nye ind I stedet for 16, hvilket selvfølgelig har medført tab af nytænkning. 
Skemaet viser hvad der bør ske, når Willy som det sidste “faste” medlem går ud, og det endelige 
“kredsløb” starter med formandposten (grøn) og næstformandposten (gul) på skift de sidste to år man 
sidder I rådet. 

















































 
 
 
 
 
87. slide 

Formålet med Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse”: 
 
Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den 
lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform,  
 
Fondene anbefales større åbenhed og transparens og skemaet vil blive lagt ud på CVR-registret 
 
Efter § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, skal bestyrelsen i sin redegørelse oplyse, hvordan 
fonden forholder sig til Anbefalingerne. Bestyrelsen kan vælge at følge Anbefalingerne eller at 
forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig.  
 
Det understreges at skemaet skal udfyldes omhyggeligt : 
 

”Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til de enkelte anbefalinger”. 
 
Det anbefales at fonden offentliggør skemaet på sin egen hjemmeside og blandt andet oplyser om 
følgende:  
 

- dato for indtræden i bestyrelsen, og udløb af den aktuelle valgperiode 
 

- at der i årsregnskabet gives oplysning  om  det samlede vederlag, hvert medlem af 
bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre 
virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som 
bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager 
for varetagelsen af opgaver for fonden. 
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Ingrid Holck <ingridholck@gmail.com>

Erik Werlauffs, Idealfonden og Aktivitetsfonden og ændringen af § 3 
1 message

Ingrid Holck <mail@ingridholck.com> Sat, Apr 23, 2016 at 2:33 PM
To: Finn Bentzen <finn@revisorlinien.dk>

København, den 23. april 2016

Kære Finn Bentzen,

Vi talte sammen i telefonen forleden (18. april 2016), og vi talte om baggrunden for at opdele Martinusfonden i 
to fonde og ændringen i § 3

Jeg fik ikke nogen forklaring fra dig, men i stedet henviste du til, at professor Erik Werlauff var med til at 
rådgive Martinusrådet om opdelingen. Jeg ved ikke, hvorfor du blandede Erik Werlauff ind i dette, men nu har 
jeg via Vagn Noach henvendt mig til Erik Werlauff og spurgt nærmere ind til dennes andel i denne rådgivning.

Korrespondancen kan du se her:

Fra: Arken [arken@mail.dk]

Sendt: 19. april 2016 22:58

Til: Erik Werlauff

Emne: VS: Samtale med Finn Bentzen

Kære Professor
Kan De huske noget omkring de�e der fandt sted for mange år siden. Årsagen er, at vi i dag ikke kan forstå 
hvorfor det var nødvendigt, at opdele denne fond i to fonde.
Med venlig hilsen
Vagn Noach

Fra: Erik Werlauff [mailto:ew@business.aau.dk]
Sendt: 23. april 2016 00:30
Til: Arken
Emne: SV: Samtale med Finn Bentzen
 
Kære Vagn Noach
 
Det må bero på en erindringsforskydning. Jeg har ikke rådgivet om organiseringen af 
Martinusbevægelsen, men alene fulgt på afstand gennem læsning af Kosmos, hvordan 
der blev skrevet om opdeling i to fonde og aflagt regnskaber (i hovedtræk) for disse.
 
Jeg blev for en årrække siden indbudt til at holde et indlæg om en jurists (kødspiser, 
cigarryger og rødvinsnyder) og hans syn på Martinus, men jeg jar har intet haft med 
struktur mv. at gøre.
 
På et senere tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg kunne hjælpe vedrørende en 
uoverensstemmelse, der var opstået (i dag husker jeg ikke nærmere, om hvad), og 
jeg henviste til at kontakte en advokat fra Ret & Råd i Glostrup, som senere (uden 
detaljer) fortalte mig, at sagen var klaret tilfredsstillende.

mailto:arken@mail.dk
mailto:ew@business.aau.dk
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Så jeg må beklage, at jeg ikke kan bidrage med oplysninger om baggrunden for 
opdelingen i to fonde.
 
Mange venlige hilsener
Erik Werlauff
 
Professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF, advokat (H)
erik@werlauff.com
+45 2879 6622
JURA I TEORI OG PRAKSIS

Som du kan se, kan Erik Werlauff ikke bekræfte dine oplysninger om, at han skulle have været med til at 
rådgive rådet.

Jeg forstår derfor ikke din oplysning om, at Erik Werlauff sammen med dig skulle have rådgivet rådet i 
forbindelse med opdelingen i to fonde.

Hvem af jer  du eller Erik Werlauff  taler sandt i denne sag, for I kan vel ikke begge tale sandt?

Jeg hører meget gerne nærmere om baggrunden for opdelingen i to fonde. Jeg kan forstå, at du har foretaget 
opdelingen, så du må kunne besvare spørgsmålet. Ingen andre har kunnet forklare baggrunden til denne 
opdeling.

Med venlig hilsen

Ingrid Holck  mail@ingridholck.com

mailto:erik@werlauff.com
tel:%2B45%202879%206622
mailto:mail@ingridholck.com
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