
MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT 

Love ved oprettelsen 1. januar 1956. 



L 0 VE 
for 

MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT. 

§ 1. 

Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige 

Institut. 

§ 2. 

Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

§ 3. 

Institutionens formue ved oprettelsen består af de 

· i det af forfatteren Martinus Thomsen, kaldet Martinus, 

den 3o. oktober 1956 med senere påtegning af 14. marts 

1957 til institutionen udstedte gavebreve nævnte akti

ver og p a ssiver. 

§ 4. 

Just i tutionen skal i hele sin virksomhed og med alle 

de til dens r&digh~d stående midler udelu~kende tjene 

det almennyttige formål at fremme den frie åndsviden

skabelige forskning og at udbrede kendskabet til dens 

resultater til gavn for åndeligt interesserede menne

sker i alle lande. 

Institut ionen skal i første række arbejde for sit 

formål på følgende måde: 

Ved at tilvejebringe de ydre betingelser for, at 

Martinus kan fuldføre formuleringen af sine ånds

videnskabelige analyser og beskrivelsen af sin 

verdensopfattelse. 

Ved at udbrede kendskabet til Martinus verdens

billede gennem foredrag, kursusvirksomhed og op

rettelse af studiekredse blandt åndeligt inter

esserede mennesker i alle lande. 



Ved at udgive eller ved at give støtte til udgivel

se af Martinus og andre forfatteres åndsvidenskabe-

1 ige bøger, skrifter og foredrag på alle landes 

sprog. 

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 åndsvidenskabeligt forskningsarbejde. 

§ 5. 

Institutionen ledes ar en bestyrelse bestående af 

mindst 3 myndige, vederhæft.ige og uberygtede mænd eller 

kvinder. Bestyrelsen udnævner blandt sine medlemmer en 

præsident og en vice-præsident. 

Præsidenten varetager den daglige ledelse af insti

tutionen og repræsenterer denne. Vice-præsidenten træ

der i stedet for præsidenten, når denne er forhindret. 

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang 

bliver mindre end 3, skal bestyrelsen supplere sig med 

nye medlemmer i stedet for de fratrådte, således at an

tallet er mindst 3. 

Bestyrelsen har den udøvende ledelse af institutio

nens anli~gender, derunder fastsættelse af lønninger til 

bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere. Beslutninger 

træffes ved simpel stemmeflerhed. Dette gælder også 

beslutninger om medlemJJers udtræden af bestyrelsen, 

med mindre andet. f'rerngår af lovene. Der kan dog ikke af 

best.yrelsen træffes nogen beslutning, med mindre den 

til enhver tid værende præsident go<lkeilder denne. 

Bestyrelsen kan ikke ændre lovenes§ 1, 4, 5 og 6. 

Insti tut,ionen kan kun opløses ved enstemmig beslut

ning i Gen samlede, fuldtulli~e bestyrelse, og kun så

fremt samtlige institutionens mi~ler ved oplosningen 

anvendes til formålet efter § 4. 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres der 



en protokol, der underskrive~ ·af samtlige tilstedeværen

de medlemwer af bestyrelsen. 
Institutionen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i 

forening, derunder også ved salg og pantsætning af fast 

ejendom. 

Institutionens første bestyrelse består af: 

l. Martinus 

2. Sekretær Erik Gerner Larsson 
3. Kontorchef Eigil Hansen 

Institutionens første præsident og vice-præsident 
er henholdsvis Martinus og Erik Gerner Larsson. liartinus 

er institutionens præsident, sålænge han lever. Gerner 

Larsson er vice-præsident og - efter Martinus død - in

stitutionens præsident, sålænge han lever. 

§ 6. 

Sawtlige institutionens indtægter og de til denne 

ydede bidrag og gaver kan alene anvende
0

s til insti tutio

nens formål efter ~ 4. 

§ 7. 

Institutionens regnskab er kalenderåret, og det på

hviler bestyrelsen hvert år at tilstille alle i~teresse

rede institutionens driftsregnskab og status, revideret 

af en eller flere af bestyrelsen udpegede revisorer. 

Revisorerne kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

Frederiksberg, den 1.4. marts 1957. 

AiM·tinus Thomsen /.sign./ E.Gerner Larsson /';;ign./ 

Eigil lfousen /sign./ 

· Instituttets oprettelse er offentliggjort I stat~ 

tidende den 21. fobruur 1Y51, cg in~ti:utteLs navn n~ 

love er indskrevet i Foreningsregistret. 
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