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INSTITUT 
- TILUON GOTHAI tHO (t·1') 

·K0benha.vn ~' den 19. lo. 1951 • 

• • 
Km:re hr. og !ru BuohJ 

·""'1 NAr jeg tillader mig at henvende mig til Dem, er det, fordi 
jeg ved, at De intereaserer Dem for mit Andelige arbejde, dets 
bestAen og dets fremtido F~rhold, jeg ik:k:e er herre. over, nem
lig don hArde kreditstramning, der hindrer mig i, trods fu.ld 

. banksik:k:erhed, a.t llm.e de for sagen n0dvendige midleJ.t" pA normal 
vis, tvingar mig til at g0re 'noget: usmdvanligt for a.t f0re den 
mission igennem, a.om forsynet ha:r lag,t ra m:tne slolldre. · 

Venner af min sag har tilbudt mig at sende et opr!b ud blandt 
samtlige sagena interesserede for at skabe en 0get bidragsorcining, 
sAledes at de foreliggende opgaver kan blive 10~te, et tilbud jeg 
ksrligt; har mAttet afsl!, f:ordi jeg mener, a.t det ·er min pligt i 

den foreliggenQ.e situation at tage denne sag 1 min egen hind. 
' .. 

J eg he.r der:f'or anmodet min juridiske rAdgi ver gennem mange. 
Ar, kontorchef 1 Frederiksberg Skatt:evmsen hr. Eigil Hansen, om 
at samle de. to.ange bidragydere, der igennem !rene sl.,lcm:rligt har 
hjulpet mig, 1 een sammenslutning ell-ar forening, hvis :f'ormAls
paragraf akal indeholde det ene, at alle indkomne bidrag skal 
anv.endea til st0tte for be'Val"elsen af eagens to hov.edejendomme, . -
~arienda.lav.ej: 94-~§ og Klints0gaard, idet diase ejendomme alle-

. . -· rede testamenta.ris~ er bestemt til sammen med mine skrittlige ar-
bejder at udg,0~ kernen 1 den selvejende institution, der vil 
blive oprett,et ette:r min d0d. 

Det er mi t inderlige h!b, a.t, sA mange som muligt vil slutt.e 
op om denne opgave, idet man derved fritager bAde mig og min nmr-
meste medarbejder gennem 22 Ar, Gerner Larsson,. for et efter-
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hand en 'st ort pres, der ber0ver o; irmft er,. som vi nu me get gar·~ 
ne vil anvende pa vort rent Ande.lige arbejde. Jeg ved, at der 
fra forskellig sid·e er rejst kritik mod Gerner Larsaons ad~ini- .,, 
stration af Kosmoa Ferieby, men denne kritik har udelukkende 
sin rod i ukendskab til de faktiske forhold. Jeg alene bmrer 
ansvaret for aamtlige 0konomiske diapoaitioner, som alle er ud
f0rt efter eamrAd med mig. NAr jeg noovner datta, skyldea det 
den kendegerning, at mi t arbejde 1kke i sin natur udg.rar en "for-
retning", men cierimod en kamp for skabelsen af en heJjere og 
sk0nnere kultur end d.en nuvmrendeo 'I en ali.da.n kamp mA udsig-~ 
ten til midlertidig 0konomiak :fordel ikke vmre det afg0rende, 
men derimod udelukkende det, der i lrengden gavner den kultur, 
man sigter imodo !rene fra 1946 os til idag har udgjort en u
hyre be.laatn1ng, for os, men de ~sentligate opga.ver e:r nu l0ste 
og det wgtepar :fundet, som jeg med tryghed overlader driften af 
Klint s"gaard v .· 

Jeg beder Dem derfor om at medvirke til skahelsen af et 
fond, der udelukkende har forannrevnte formal for 0je. Ved et 
medlemsskab med et minimumskontingent pa kr. 2.- om mAneden.me
ner jeg, at den her skitserede opgave i forbindelse med en ende
lig re8.liaation af de sidste g.runde 1 feriebyen kan blive l0st. 
Samtlige bel0b bedes indbetalt ti:l kontorchef Eigil Hansen, der 
bade overfor Dem og, mig Arligt vii g_0re rede for det indbetalte 
bel0ba at0rrelse og a.nvendelseo Skulle bel0bet overstige· det 
n0dvendige til det givne formAl, 0naker jeg den overskydendedel 
anvendt til genoptrykning af de e.f mine v.rerker, der enten er 
eller er lige ved a.t vmre udaolgte., · Det e.r en eelvfiislge, at 
vi, den dag denne'aammenalutning ikke lwngere er n0dvend1g, 1 
earn.rad med Dem enten opl0aer den eller lader udarbejde en ny 

formAlsparagraf. ~ 

I tillid til, at denne min henvendelse ttl Dem vil give . 
det for mit arbejdes bestAen n0dvendige resu.ltat, sender. jeg 
Dem min krerligste hilsen 

"'• --------



MARTINUS_ ÅNDSYIDENSKABELIGE_ INS_TITUT __________ p_agl._ l ___ _ 

Den 22 . oktober 1991 afholdtes ekstraordinær generalforsamling/råds 
møde i Instituttets lokaler på Frederiksberg. 

Til dirigent valgtes Finn Bentzen. 

Det samlede r å d var repræsenteret og beslutningsdygtig . 

Eneste punkt på dagsordenen var Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
skrivelse a f 2 3 . april 1991, hvoraf fremgik, at instituttets ved
tægter/love ikke va r tilpasset lov om erhvervsdrivende f onde. 

Rådet besluttede derfor enstemmig, at opfylde lovgivningens bestem
melse ved at ændre i nstituttets vedtægter/love således: 

- I § 1 stk. 1 tilføjes: I nstitutione n er e n erhvervsdrivende fond. 
- I S 4 stk. 8 t i l f øjes: Institutione ns grundkapital er 1 mio. kr. 

som er i ndbe talt ved overførsel fra reserven 
- I S 9 stk . 2 t i lføjes: (stk. 1- 7) 
- I S 11 stk. 4- og s tk. 5 bl i ver d e refter til stk. 4 
- Det a f sluttede a f snit er ændret til : 

"Disse love i udgaven af 25. ma j 1982 er udformet e fter Martinus 
p e rsonl i ge dire ktiver. I henhold til myndi ghedskrav er der der
efter kun f oret aget mi ndr e ændring e r . 

F i nn Bentz en blev herefter bemyndige t til at bringe dokumentationen 
i overensstemmelse med s t y relsens krav . 

Der var ikke a ndre punkter til behandl i ng på generalforsamlingen/ 
r å dsmødet. 

Så lede51passer et: 

I 
Frederl sberg, 22 oktober 1991 

Aage Hvolby 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ib Schlei cher 



Love for Martinus Åndsvidenskabelige Institut af 22. oktober 1991. 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. l Institutionens navn er Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der tilli
ge fører navnet Martinus Institut. Institutionen er en erhvervsdrivende 
fond. 

Stk.2 Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

§ 2 Struktur 

Stk. I Martinus Institut er en selvejende, almennyttig institution. 

Stk.2 Institutionen må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller 
nogen anden form for medlemskab. 

§ 3 Formål 

Stk. 1 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens 
rådighed , skal institutionen udelukkende tjene følgende almennyttige 
formål: 

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

Oplyse om disse værker, og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved 
publicering, oversættelse og undervisning i betryggende form. 

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold 

Stk. l Institutionen er oprettet i 1956 på initiativ af forfatteren Martinus 
Thomsen, kaldet Martinus. 

Stk.2 Institutionens formue bestod ved oprettelsen af de aktiver og passiver, 
som Martinus skænkede ved gavebrev af 30. oktober 1956 med påteg
ning af 14. marts 1957. 



Stk.3 fnstitutionen 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 institutionens virksomhed tilvejebringes ved 
egen indtjening og ved ubetingede gaver eller bidrag. 

Stk.5 Samtlige Institutionens indtægter og de til denne ydede bidrag og 
gaver kan alene anvendes til institutionens formål efter §3. 

Stk. 6 For institutionens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid 
værende formue. 

Stk. 7 Ingen af institutionens bidragydere kan have nogen andel i eller krav 
på institutionens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for 
institutionens handlinger, undladelser eller forpligtelser. 

Stk.8 Institutionens grundkapital er 1 mio. kroner, som er indbetalt ved 
overførsel fra reserven. 

§ 5 Ledelse 

Stk. l Institutionen ledes af et råd, som består af fem myndige, vederhæftige 
og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Stk.2 Ved medlemsafgang supplerer rådet sig selv. Nye medlemmer indgår 
for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk.3 Rådets medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter 
anciennitet. Næstformandsperioden og formandsperioden er hver for 
sig højst et år. 

Stk.4 Rådet udpeger to suppleanter, som deltager i rådets møder uden 
stemmeret. Ved medlemsafgang indgår normalt den først udpegede 
suppleant som nyt medlem af rådet. Lader rådet den anden indgå, 
fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som 
suppleant. 

Stk.5 Hvervet som formand, næstformand, rådsmedlem og suppleant er 
ulønnet 

§ 6 Rådets kompetence m.v. 

Stk. I Rådet har den udøvende ledelse af alle institutionens anliggender. Det 
er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til 
stede. 

Stk.2 Rådet skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke 



opnås, kan beslutning først træffes på et nyt 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 rådets medlemmer. 

Stk.3 Over de beslutninger, der træffes på rådsmøderne, føres en protokol, 
der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende 
møde. 

§ 7 Tegningsregler 

Stk.1 Institutionen tegnes af formanden og et andet meålem af råået i 
forening eller af tre rådsmedlemmer i forening. Ved køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen dog af mindst tre 
femtedel af rådsmedlemmerne i forening. 

Stk.2 Rådet kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til 
institutionens medarbejdere, dog ikke for så vidt angår køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom. 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk. 1 Institutionens regnskab er kalenderåret. 

Stk.2 Institutionens regnskaber skal revideres af en eller flere af rådet 
udpegede statsautoriserede eller registrerede revisorer. 

Stk.3 Det påhviler rådet hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og 
den reviderede status tilgængelig for interesserede. 

§ 9 Lovændringer 

Stk. l 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 
institutionens principielle formål og struktur, således som disse er 
beskrevet i§ 2, 3, 4 (stk. 1-7), 9 og 10. 



§ 10 Opløsning 

Stk. I Institutionen kan kun opløses ved enstemmig beslutning i det samlede 
fuldtallige råd, og kun såfremt samtlige institutionens midler ved 
opløsningen anvendes til formålet efter § 3. 

Stk.2 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af 
institutionens bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

§ 11 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 rådet. 

Stk.2 Efter Martinus ønske er Grethe Brinkhard formand for rådet indtil sin 
udtræden. 

Stk.3 De øvrige medlemmer bliver - medmindre de ønsker sig fritaget 
herfor - 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. Udover disse medlemmer 
kan ingen være suppleant og 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. 

Frederiksberg, den 22. oktober 1991 

Grethe Brinkhard Tage Edeling Aage Hvolby Willem-Jan Kuijper 

Henning Laug Ib Schleicher 
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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'.-: ,,• 
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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~ 
~ afbestyrelten. . 

fa. 

raiooø 

Sdc 2 Els" Martins ønske erGr~ Bri~ foamand for bestyre!~ indtil 7(~ 
Sti< 3 De øvrige medlommer blM!r I medmindre de ønsker sig llitaget herlOr ~ 

og derefter- funnand efter anciennitet og varetager disse hverv indtil deres næ •/ 

Stk 4 Reglerne i § S tnoder gradvis i kraft i rakt med afi!angen af ~er, ""m er 
udpeget af Martins. Ud over disse medlemmer kan ingen værl""S\ og bestyrd-
sesmedlcm i mere end sammenlagt seks ir. \ _ ) 

~-~-~ 
..... "'!"_ • Frederiksberg. den Ol.Ol.9S 

~~"'"' Grethe Brinkhard Aage Hvolby Willem-Ian Kutlr~ ~~ 
Ib Schleichcr Hans Wittendorff " '- ·.i 

'\°>'' oJ 28/10-94 



artinus Åndsvidenskabeligc Institut ændrer herved deres love. 

§ Navn og hjemsted 

Stk. I Fondens navn er Martinus Åndsvidcnskabeligc Institut, der tillige fører navnet 
Martinus Institut . 

Stk 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg 

§ 2 Struktur 

Stk. I Fonden i Martinus Institut 1 er en selvejende. almenn}1tig institution. Den er 

en ikke crh\'ervsdrivende fond. 

Stk. 2 Fonden ma ikke gores til genstand for foren ingsdannelse eller nogen anden 

form for medlemskab 

§ 3 Form;i l 

Stk. I Hovedformalet med Martinus værker er. 

"Udvikling af åndsfrihed. tolerance, humanilet og kærlighed 1il alle le ende 

væsener" (Livets Bog stk. 117). 

Formål el 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 fo rmål. 

Bevare Mart inus samlede værker uændret. som de foreligger fra hans side. 

Oplyse om disse værker. og 

Gmc disse \·ærkcr tilgængelige for interc~seredc. herunder ved publicering, 

oversætte!. c og undcn ·isning i betryggende form og ved uddelinger og 

tilskud til disse aktivi tet~r 

ERHVERVS-OG 
SELSKABSSTYRELSEN 

3 JAN. 1995 



Fondens formål er ikke at drive Martinus Center med alle dets aktiviteter, 

ligesom det heller ikke er fondens form;\! at drive ejendommen Mariendalsvej 

94-96, 2000 F.Disse ak1iver, som ejes af fonden, udlejes til Martinus 

Aktivitetsfond, der fra oprettelsen, den I. jannuar 1995 står for den 

erhvcrsmæssige drift. 

§ 4 Oprettelse og knpitnlforhohl 

Stk. I Fonden j Martinus Institut i 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 af 30. 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 1il gavebrev af 18. juni 1980. 

Stk. 4 De nødvendige midler til fondens virksomhed tilvejebringes ved egen 

indtjening og ved ubetingede gaver eller bidrag. 

Stk. S Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene 

anvendes til fondens formål eft er* 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 forplig telser. 

Stk. 8 Fondens g rundkapital blev den 03.02.1992 anmeldt til kr. I mio. kroner. 

Grundkapitalen er fra O I. 0 I. 95 udvidet med en gave til kr. 2 mio. 



Ledelse 

Fonden ledes af en bestyrelse (råd), som består af fem myndige, vederhæftige 

og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer. 

Stk. 2 Ved medlcmsafgang supplerer bestyrelsen (rådet) s1g selv. Nye medlemmer 

indgår for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk. 3 Bestyrelsens (rådets) medlemmer bliver næstformand og derefter formand 

eller anciennitet. Næstfonnandsperioden og formandsperioden er hver for sig 

højst et ar. 

Stk. 4 Bestyrelsen (rådet) udpeger to suppleanter, som deltager i bestyrelsens 

(rådets) møder uden stemmeret. Ved medlcmsafgang 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. 

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

suppleant er ulonnet. 

§ 6 Bestyrelsens (R~idets) kompetence m.v. 

Stk. I Bestyrelsen (rådet) har den udovcnde ledelse af alle fondens anliggender. Det 

er beslutningsdygtigt. når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. 

Stk. 1 Bestyrelsen (rådet) skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed 
ikke opnås, kan beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmode (rådsmøde). 

hvortil alle medlemmer skal indkaldes. lnden dette mode skal samtlige 

medlemmer i rimelig god tid infonneres skriftligt om den beslutning, det ikke 

har været muligt at opnå enighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om det 

udsatte sporgsmål, kan der træffes beslutning med et flertal pa mindst to 

tredjedele af bestyrelsens (rådets) medlemmer_ 

Stk 3 Over de beslutninger. der trætfes på bestyrelsesmøderne (rådsmoderne), fores 
en protokol. der underskrives af de medlemmer. der har deltaget i det 

pågældende mode. 



7 Tcgningsrcglcr 

Stk_ I Fonden tegne<, af formanden og et andel medlem af bestyrelsen (rådet) i 
forening eller af 1re bestyrelsesmedlemmer (rådsmedlemmer) i forening. Ved 
kob. 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 kob, salg og pantsætning af fast 

ejendom. 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk t Fondens rcgnskabsar er kalendcr<lret 

Stk 2 Fondens regnskaber ~kal revideres af en eller tlerc af bestyrelsen (rådet) 

udpegede ~latsautonserede eller regisirerede revisorer 

Stk. 3 Det påll\ller bestyrelsen (rådet) h\cn år at gmc det reviderede driftsregnskab 

og den re,·ideredc status tilgængelig for interesserede 

§ 9 Anvendelse af o\'crskud 

Stk_ I Overskudc1 skal anvendes i overenstemmelse med formalsparagraffen 

§ IO Lovændringl·r 

Stk I Bestyrelsen (rådet) kan med flenal pa mindst to tredjedele af samtlige 

medlemmer foret:-igc ændringer i lovene. 

Stk_ 2 Efter M:minus onskc må der ikke foretages nogen ændring af fondens 

principidlc formål og stmktur. således snm disse er beskrevet i * 2. 3 . .+ (stk 
1-7). IOo!! Il. 



Oplnsning 

Fonden kan kun opluses ved enstemmig beslutning i den samlede fuldtallige 
bestyrelse (rad). og kun såfremt samtlige fondens midler ved opløsningen 

anvendes til formålet eller ~ 3. 

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

bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom. 

§ 12 Ovcrgnngsbc stemmeiser 

Stk. I De medlemmer, der er undersk rivere på Instituttets love af 25. maj 1982, er 

udpeget af Martinus Efter hans onske fastsætte r disse medlemmer selv 

tidspunktet for deres udtræden af bestyrelsen (rådet). 

Stk. 2 Efter Martinus onske er Grethe Brinkhard formand for bestyrelsen (rådet) 

indtil sin udtræden 

Stk. 3 De ovrige medlemmer bliver 1 medmindre de onsker sig fritaget herfor , 

næstfonnand og derefter formand efter anciennitet og varetager disse hver\ 

indtil deres udtræden. 

Stk. 4 Reglerne i ~ .5 træder gradvis i kran i takt med afgangen af de medlemmer. 
som er udpeget af Maninus. Ud over disse medlemmer kan ingen være 

suppleant og bestyrelsesmedlem (radsmedlem) i mere end sammenlagt seks 
ar 

Disse love i udga\'en af den 25 . maj 1982 er udformet efter Maninus personlige 

direktiver I henhold til myndighcdskri\\ er der derefter kun foretaget mindre 

ændringer i 1992 

Frederiksberg, den 01 .0 I 95 Generalforsaamlingen 

Aage l·h olby \\ illern-Jan Kuijpcr Grethe l3rinkhard 

Ih Schleid1er I Ians Witt!..!ndorff 28 10-94 
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·-·FREDERIKSBERG KOMMUNE 
SKATTEDIREKTORATET 

rmID 
5.~r 

RevisorLinien Danmark A/S, 
Håndværkervænget 9, 
3400 Hillerød. 

FREDERIKSS.ERG RÅDHUS 

2000 FREDERIKSBC:RG 

TLF. 31 19 21 21 · LOKAL 53 52 
Den 10.01.95 
SE-nr.: j .nr. 8.961 
Skallcår: 1996/IJ7 
lndkomslår: 1995 

I skrivelse af 4. Ol. 95 har De på vegne af Martinus Aktivitets
fond u/stiftelse ansøgt om fritagelse for indkomstbeskatning og 
betaling af afgift af gave, hvorved fonden oprettes, jfr. fondsbe
skatningslovens § 3, stk. 3, nr. 1, og stk. 4. 

Af den medsendte åbningsbalance fremgår det, at gaven, der belø
ber sig til 2 . 000.000 kr., er posteret som grundkapital. 

Fondens formål er efter udkast til fundatsen: 

§ 3, stk. 1. Hovedformålet med Martinus værker er: 
"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til 
alle levende væsener." (Livets bog stk. 117). 
Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden. 

§ 3, stk. 2. I hele sin virksomhed og med alle de midler , 
der står til dens rådighed, skal fonden tjene følgende formål: 
Bevare Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra 
hans side og udgive dem. 
Oplyse om disse værker og gøre disse værker tilgængelige for inte
resserede, herunder ved salg, oversættelse og undervisning i be
tryggende form. 

§ 3, stk. 3. De erhvervsmæssige aktiviteter er alle nødven
dige forlagsaktiviteter, dvs at udgive tidsskriftet Kosmos og Mar
tinus bøger på f orskellige sprog samt annoncering og oplysning. 

Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og (som
mer)boliger i Martinus Center i Klint, forlags- og kursusvirksom
hed inkl. leje a f Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg samt un
dervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, 
som f. eks. drift af cafeteria m.m. 

I henhold til fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, nr. 1, kan fon
de fritages for indkomstbeskatning af gaver, hvorved e n fond op
rettes. 

EKSPEDmONSTIOER: MANDAG, TIRSDAG, ONSDAG 10-14 

TORSDAG 10· !4 0G 16·18, FREDAG 10·13 

00000008.961/KTS/OCP 

TRYKKNAPTELEFON: TAST 31 87 21 21 

AFVENT l<l.ARTONE ·TAST LOKALNUMMER 

GIRO 7 00 03 08 

TELEFAX: 38 34 6 1 47 



Ifølge cirkulære nr. 147 af 19/8 1992 om fondsbeskatningsloven, 
punkt 14.3, er dispensation efter fondsbeskatningslovens § 3, 
stk . 3 , normalt udelukket, såfremt gavegiver har fradragsret for 
ydelsen. Fonde, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A eller 
§ 12, stk. 3, kan almindeligvis ikke opnå dispensation. 

Fuld skattefritagelse uden kompenserende afgift vil normalt kunne 
meddeles for gaver til stiftelse eller udvidelse af fonde, hvis 
formål er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. 

Det er direktoratets opfattelse, at fonden opfylder betingelserne 
for at opnå fritagelse for gavebeskatning efter fondsbeskatnings
lovens § 3, stk. 3, nr. 1, samt stk. 4. Det er en forudsætning 
for denne fritagelse, at gaven ikke er givet med det udtrykkelige 
formål, at de skal uddeles samt, at gavegiver ikke har fradrags
ret for ydelsen. 

Direktoratet kan på denne baggrund imødekomme ansøgningen om skat
te- og afgiftsfritagelse for den i forbindelse med stiftelsen af 
fonden ydet gave. 

Nærværende afgørelse kan påklages til Told- og skatteregion Køben
havn 3, Finsensvej 15 A, 2000 Frederiksberg. 

Direktoratet skal anmode om at få tilsendt eksemplarer af de ende-
1 i ge godkendte fundatser, fortegnelse over ledelse og bestyrelse 
samt kopier af Civilretsdirektoratets og Erhvervs- og selskabssty
relsens godkendelser, herunder registreringsnurnmer. 

Foreligger der et SENR. for Martinus Aktivitetsfond bedes dette 
samtidi gt oplyst. 

Med venlig hilsen 

O.Gt--
Ole C. Petersen 

eksp.sekr. 

00000008.961/KTS/OCP 



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 

K:\4-kontor\MEK\notater 
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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-

K: \4-kontor\MEK\notater 
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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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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 



li - RevisorLinien Danmark A/S 
Statsaut. revisorer 

• - RovlSlon & rådgivning 

Frederiksberg Kommune 
Skanedirek1oratet 
5. kontor 
Frederiksberg Rådhus 
2000 Frederiksberg 

Vedr. J.nr. 8.961 Martinus Ak1ivitetsfond uf stiftelse. 

Håndvært<eivænget 9 
OK-3400 Hillerød 

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

301/34 

Som tidligere beskrevet overfor skattedirek1oratet har Martinus Åndsvidenskabelige Institut, Se-nr. 11 60 71 79, 
besluttet at stifte Martinus Ak1ivitetsfond og samtidig overføre alle erhvervsak1iviteter t il denne fond, idet Martinus 
Åndsvldenskabelige Institut herefter ikke vil drive erhvervsmæssig virksomhed, bortset fra udlejning af fast 
efendom, Idet driftsmidler sælges til bogførte værdier til Martinus Aktlvitetsfond. 

Martinus Aktlvitetsfond skal herefter beskæftige sig med følgende: 

Forlagsvirksomhed, udgivelse af Martinus'bøger på forskellige sprog samt t idsskriflet Kosmos. 
Foredragsvirksomhed. 
Undervisningsvirksomhed på ejendommene i Klint. 
Udlejning af sommerhuse og kursusaktiviteter. 

Erhvervs- og Selskabsstyrels~n ha t os, at Martinus Åndsvidenskabelige Institut alene vil kunne 
betragtes som en ikke erhverv ond, dersom lejeindtægterne vedr. lokaliteterne i Klint og Frederiksberg 

er af beskedent omfang. \.[ ' 

Med lejeindtægt af besked~mfang, har vi på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forstået, at en lejeindtægt på 
kr. 20.000-25.000 pr. måned vU kunne opfylde dette formål. 

Vi skal i den anledning forespørge Frederiksberg Skattedirektorat om en lejeindtægt af denne størrelse mellem 
de 2 fonde vU blive accepteret i forbindelse med ligningen af de 2 fonde, som begge vil være hjemmehørende 
på Frederiksberg. Vi henviser i den forbindelse t il vor skrivelse af 4. januar og Skattedirektoratets besvarelse 
af 10. januar d.å. 

Vi kan !øvrigt oplyse, at ejendomsværdien pr. 1/1 1994 for samtlige ejendomme, ejet af Martinus 
Åndsvidenskabellge Institut udgør k r. 9.840.300, jfr. regnskabet for året 1994. Heraf udgør ejendomsværdien 
vedr. ejendommen Mariendalsvej 16, F, kr. 2.730.000. Denne ejendom skal anvendes af begge fonde. 

Måtte der være spørgsmål til ovennænvte, er De velkommen til at kontant undertegnede. 

MODTAGET DATO . . .. : 95 . 10 .0 5 
BR EVNR . .. . . . . . . . . : 95 100 5006 6 
MODTAGET BELØB . . . : 0 , 00 
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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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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 

VJ 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRE~SEN 
Den 5. februar 1996 

ERHVERVSMINISTERIET 

Civilretsdirektoratet 
.tEbelegade 1 
2100 Ki:Jbenhavn 0 

Modtaget 

- 7 FEB. 1996 

Civilretsdirektoratet 

J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal ~r.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Andsvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsfond/ 
• Civilretsjlirektoratets j. nr.: 1993-741-09745 og -07216 

Ved brev af 8. maj 1995 anmodede Civilretsdirektoratet styrelsen om i medf.01' af lov om 
erhvervsdrivende fonde § 3 at trreffe afgarelse om, hvorvidt Martinus Ansvidenskabelige 
Institut fortsat er erhvervsdrivende, hvis fonden udlejer dennes ejendomme til Martinus 
Aktivitetsfond, der forudsrettes stiftet. 

Fondens revisor Finn Bentzen har ved brev af 16. januar d.a. oplyst, at Martinus Andsviden
skabelige Instituts eneste erhvervsmressige indtregter vil hidlwre fra udlejning af fondens 
ejendomme til Martinus Aktivitetsfond, samt at disse lejeindtregter vii udgare ca. 20 til 25.000 
kr. pr. md. 

Det fremgar af arsregnskabet for 1994 for Martinus Andsvidenskabelige Institut, at fondens 
egenkapital pa statustidspunktet udgjorde kr. 22.044.292,00. Af arsregnskabet fremgar 
endvidere, at kontantvrerdien af fondens ejendomme var kr. 9.840.300. 

Pa denne baggnmd kan styrelsen oplyse, at den af Martinus A.ndsvidenskabelige Institut 
uckJvede erhvervsdrift vii kunne anses for vrerende af begrrenset omfang i den udstrrekning 
brnttolejeindtregteme ikke overstiger ca. kr. 250.000 pr. ar, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 
§ 1, stk. 3, 1. led. 

Hvis direktoratet har spNgsmaI eller kommentarer anledning af ovenstaende, kan 
undertegnede kontaktes. 

Kopi til skatterevisor Finn Bentzen. 

Med venlig hilsen 

m~~~g~ 
KAMPMANNSGADE 1 1780 K0BENHAVN V TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 

"1-fd.., -
Civilretsdirekforatets 1. kt. 19 j.nr. C1'b - -:+-4\- O(\(. 4 ~ 

GIRO 9 00 17 .43 EKSP. TIO t0.00-15.00 

0,?J - '1'.4 l - 0"1-2 lb 

TS 

_,•., 
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§ 11 Overgangsbestemmelser 

Stk I Stifteren ønsker at Grethe Brinkhard er formand for bestyrelsen indtil sin udtræden. 

Stk 2 De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver medmindre de ønsker sig fritaget herfor næst
formand og derefter formand efter anciennitet og varetager disse hverv indtil deres 
udtræden. 

Stk. 3 Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgangen af de bestyrelsesmedlemmer, 
som er udpeget i forbindelse med stiftelsen. Ud over disse bestyrelsesmedlemmer kan 
ingen være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt seks år. 

Frederiksberg, den I . juni 1996 

· Kuijper 

_d:Q-5~ Lb~ -yc)I\.,--~~ 
Ib Schleicher Eigil Kristensen 
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UNDERSKREVNE, MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT 
OPRETTER HERVED EN NY FOND 

Fundats 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. I Fondens navn er "Martinus Aktivitetsfond", der tillige fører navnet "Fonden 
Martinus Institut (Martinus Aktivitetsfond)". 

Stk. 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg. 

§ 2 Struktur 

Stk. I Fonden varetager alle de erhveivsak1iviteter, som Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
beskæftiger sig med. Den er erhvervsdrivende. 

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

§ 3 Formål 

Stk. I De ervheivmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, dvs at udgive 
tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og 
oplysning. 

Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og (sommer)boliger i Martinus 
Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed ind. leje af Mariendalsvej 94-96, 2000F 
samt undervisning og de fo rskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som [eks. drift 
af cafeteria m.m. 

l 



Stk. 2 Hovedformålet med Martinus værker er: 
"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener_" 
(Livets Bog stk. 117). 
Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden. 

Stk. 3 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal fonden 
tjene følgende fonnål: 

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

Oplyse om disse værker, og 

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved salg, oversættelse 
og undervisning i betryggende form. 

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold 

Stk. 1 Fonden er stiftet af Martinus Åndsvidenskabelige Institut den I. juni 1996 med over
tagelse af erhvervsmæssige aktiviteter fra samme pr. 1. januar 1996. 

Stk. 2 De nødvendige midler til fondens virksomhed tilvejebringes fortrinsvis ved egen 
indtjening og ved ubetingede gaver og/eller bidrag. 

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

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

Stk. 5 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. 

Stk. 6 Fondens grundkapital er to millioner kroner ved indskud af værdier/virksomhed fra 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut. 
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§ 5 Ledelse 

Stk. I Fonden ledes af en bestyrelse, som består af fem-syv myndige, vederhæftige og 
uberygtede personer. 

Stk. 2 Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv. Nye bestyrelses
medlemmer indgår for en periode af fem år, og genindtræden kan ikke finde sted. 

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer bliver næstformand og derefter formand efter anciennitet. 
Næstformandsperioden og formandsperioden er hver for sig højst et år. 

Stk. 4 Bestyrelsen kan udpege to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer indgår normalt den først udpegede 
suppleant som nyt medlem af bestyrelsen. Lader bestyrelsen den anden indgå, fra
træder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. 

Stk. 5 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

§ 6 Bestyrelsens kompetence m.v. 

Stk. 1 Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle fondens anliggender. Den er beslut
ningsdygtigt, når mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Stk. 2 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. 

Stk. 3 Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der 
underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. 

J 
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§ 7 Tegningsregler 

Stk. I Fonden tegnes af formanden og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller af tre 
bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan give enkelt eller kollektiv tegningsfuldmagt til fondens medarbejdere, 
dog ikke for så vidt angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk. I Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra I/I - 31112 1996. 

Stk. 2 Fondens regnskaber skal revideres af en eller flere af bestyrelsen udpegede statsautoriserede 
eller registrerede revisorer. 

Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og den reviderede 
status tilgængelig for interesserede. 

§ 9 Lovændringer 

Stk. I Bestyrelsen kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige bestyrelsesmedlemmer 
foreslå ændringer i fundatsen. Disse ændringer skal inden de kan træde i kraft god
kendes af Fondsmyndigheden og Civilretsdirektoratet. 

Stk. 2 Der kan ikke foretages nogen ændring af fondens principielle formål og struktur, 
således som disse er beskrevet i § 2, 3, 4 (stk. 2-5), 9 og 10. 

§ I 0 Opløsning 

Stk. I Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning af den samlede bestyrelse, jfr. dog 
den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde. 

Stk. 2. Ved opløsning af fonden skal samtlige fondens midler uddeles i overensstemmelse 
med formålet i § 3. 

Stk. 3 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af fondens bidragydere 
eller til nogen andens personlige ejendom. 

4 
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1-\:0MMENTAR TIL ARSREGNSKABET FOR 1996 

Enhver ¢velse skaber 
talentkerner! ! ! 
( Guds skabelse af mennesket) 

af Finn Bentzen 

Det er srerligt sprendende - dette efterar -
efter en lang, smuk, gr~n og (for) varm 
sommer at se tilbage pa Instituttets fl)ko- _ 
nomiske og regnskabsmcessige status pr. 
31. december 1996. 

Der kan i den forbtndelse henvises til 
"Nyt fra Martimis Institut" i Kosmos 
8/1997, hvor det meddeles, at Martinus 
Institut nu er opdelt i to fonde. 

Det har vreret et rneget ornfattende ar
bejde, som har staet pa i mere 

"En sammenslutning, der udelukkende 
er baseret pa den medj(Jdte kterligheds
evne hos individerne, er jo en cegte eller 
naturlig sammenslutning og kan kun eksi
stere ,under begrebet "hvad Gud har sam
menj(Jjet, kan mennesket ikke adskille". 
Den beh(Jver delfor ingen love, ingen a/
taler, ingen forskrifter, ingen l¢fter for sit 
sammenhold." 

Jam.en, er det da ikke genialt, at 
s1idanne meddelelser fra den 

end to 3.r. Resultatet ma siges at 
vrere blevet mere end tilfredsstil
lende, og jeg kan ikke - i den 
forbindelse - lade vrere med at 
citere Martinus fra Kosmos nr. I 
- 1. argang - april 1933, hvor 

· .. ·· "l!va4 QtttJ/uir 
.sammenfr)jet, 

ko,n ntermesket 

kosmisk bevidste Martinus nu 
. nresten 65 ar efter koIDlller til at 
fa sit udspring fra Instituttet 
selv?? Er det ikke en enestaende 
dokumentation for, hvad et kos-· ikke. aef,skille ". 

Martinus klart tilkendegav, at livets hjul 
har bevreget sig og fortsat bevreger sig, 
og at Instituttets virksomhed gennem 
mere end de 25 ar, jeg har haft den glrede 
at vrere medarbejder, er vokset sig stor, 
sund og krerlig. Martinus udtrykker det 
saledes: 

"Den jordiske menneskehed er nu naet 
frem til et stadium i sin udvikling, hvor 
den ma ltere at forsta, at den guddomme
lige visdom Vt.elder frem alle vegne. " 

Den guddommelige undervisning, den 
guddommelige kterlighed kan alene j(Jre , 
individet fremad mod en forklaret til
werelse eller g¢re det til "et med vejen, 
sandheden og livet" og saledes were den 
basis, pa hvilken den nu begyndende ver
tlensepoke vil komme til at hvile." 

217 

.. misk bevidst vresen kan produ
cere og videregive til menneskeheden i 
k:rerlighed? Er det ikke netop, fordi vi 
gennem Martinns kosmologi m0der Mar
tinus, som en enestaende krerlighed, der 
ved hjrelp af - en for os - enestaende in
tuitionsevne og et enestaende sansesret gi
ver os muligheder for at m0de de kosmi
ske verdenslove, de rigtige sandheder og 
ikke mindst krerligheden. 

Netop intet medlernskab, intet ejer
skab, men frellesskab og nrestekrerlighed, 
udvikling af iindsfrihed, tolerance og hu
rnanitet er jo blevet det fundament, sorn 
Martinus for snart 65 ar siden meddelte 
sine lresere. Dette er ogsa, hvad fondene 
og den nye organisation kan vrere funda
mentet for. 

1996 blev sa det f0rste ar, hvor den 
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nye "organisation" skulle sta sill pr¢ve. 
At beskrive dette med mange tat og ana
lyser bar maske ikke interesse for de fle
ste af sagens interesserede, men nogle en
kelte taloplysninger kan forhabentligt be
skrive, at formfilet har taget en strerk be
gyndelse: 

Sfiledes kan oplyses, at IDEAL-fonden 
bar anvendt den st0rste del af sit overskud 
- over kr. 700.000 - til uddelinger til 
brug for de almennyttige for-

AKTIVITETS-fonden skal ikke og er 
ikke nogen pengetank eller overskudsfor
retning, selvom den er en erhvervsdri
vende fond. Det tilstrrebes, at fondens ak- · 
tiviteter kan hvile i sig selv gennem ·in 
fomuftig planlregning og udvikling. Det 
var vigtigt for Martinus, og det er vigtigt 
for ri'tdet, at aktiviteteme kan gennem
ff/Sres sfiledes, at det ikke er priseme, der 
er afg¢rende for, om den enkelte kan del-

tage eller ikke deltage. (Sam
mfil, som er beskrevet i den 
fonds fundats. Det er vrerd at 
bemrerke, at dette store belf!Sb er 
nresten dobbelt sa stort som 
hele det bel0b, Martinus Institut 
"omsatte" for for snart 25 ~ si
den. 

l)ettihilvde ikke 
arbejdsstrukturen) 
AKTIVITETS-fonden har i 
1996 solgt b¢ger for ca. kr. weret.muligt, 

~afremt lristitu1tets 
.·• .. . mange·venner ikie 

vJa.pengegaV'er ag · 
· testamenJariske · 

gaver uselvisk, 
hawle vist.lnstititt
te(og &'bejil:et en 
bety.delig kwrli15:-

300.000, abonnement pa Kos
mos har bidraget med ca. kr. 

· 400.000 og indtregter ved fo
redrag m. v. har andraget ca. 
kr. 100.000. Disse prene "ind
tregter" er imidlertid langt fra 
. tilstrrekkelige til at drekke ud
gifteme til den daglige drift, 
hvor alene udgifter til vare-

Herudover har IDEAL-fon
den vreret i stand til at afholde 
de n¢dvendige forbedrings- og 
vedligeholdelsesudgifter pa 
ejendommene i Klint og pa Ma-

.. riendalsve}. 
Dette havde ikke vreret muligt, sMremt 

Instituttets mange venner ikke via penge
gaver og testamentariske gaver uselvisk 
havde vist lnstituttet og arbejdet en bety
delig krerlighed. Netop fordi IDEAL- fon
den nu er blevet til en ikke erhvervsdri
vende fond betyder dette, at alle gaveme 
kan anvendes til at fremme bevarelsen af 
Martinus samlede vrerker og gf/Sre disse 
vrerker tilgrengelige for interesserede -
som der bliver flere og flere af - fordi der 
nu - mere end nogensinde - er midler til 
publicering, oversrettelse til flere sprog og 
til en kvalificeret undervisning. 

Uddelinger til AKTNITETS-fonden 
bliver anvendt til st¢tte for forlags-, tryk
keri- og kursusvirksomhed samt til driften 
af Martinus Center i Klint. Hvis ikke 
IDEAL-fonden kunne st¢tte AKTIVI
TETS-fonden, ville det vrere umuligt at 
opretholde det nuvrerende aktivitetsni-
veau. 

hed. · 

k¢b, l¢nninger og porto udgiiSr 
ca. kr.1.000.000. 

AKTNITETS-fondens drift af Marti
nus Center i 1996 har vreret tilfredsstil- ~ 

lende. Der bar vreret indtregter via leje
indtregter, foredrag og kurser samt Terras
sen pa ca. kr. 1.500.000. Driftsudgifter 
minus legat/gaver fra Martinus IDEAL
fonden udgjorde ca. kr.1.200.000. 

Instituttets nye fandament - som jeg 
med vilje har valgt at kalde den nye orga
nisationsform - rendrer pa begrebeme "at 
eje", "at besidde" og "at g¢re krav pa" og 
bf/Sr fremme forstaelsen af "at afgive" og 
"at give afkald pa" og "at formidle". 

Netop den fremgang og strukturren
dring, vi har vreret vidne til, bekrrefter for 
mig det ganske logiske, at i stedet for at 
beskrive uendelighedens grrenser med 
egne begrrensninger, b¢r vi erkende og 
opleve, at uendeligheden flytter sig - for 
os - i overensstemmelse med vor egen 
udvikling. 

0 

Lres i nreste nummer: En ikke tidligere bragt Martinus artikel om Lys i m¢rket, desuden 
skriver Soren Grind om Hjrelp til selvhjrelp. Sp!{Jrge om kosmologi handler denne gang 
jom, hvorvidt dyrs lidelser er karma. 
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Den 20. september 2001 afholdtes ekstraordinr 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: 

I ) Revision af fundats af 1/6 1996 

2) Ændring af bestyrelsessamrnensætning 

Ad 1 - Revision  af fundats 

 

 

 

rr 
• I 
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Bestyrelsen ønskede at ændre fundatsen med følgende rnindre ændringer: 
 

§ 1, stk. 1: 

§ 3, stk. 3: 

§ 5, stk. I : 

§ 5, stk. 2 og 4: 

§ 5, stk. 3: 

§ 5, stk.4: 

I navnet skal Martinus Aktivitetsfond kun angives een gang 

I Fondens formål slettes udsagn om bevarelse af vækerne 

Bestyrelsens størrelse ændres fra nuværende 5 - 7 personer til 3 - 5 personer  
Suppleant- og bestyrelsesperiode ændres til max. Syv  år  sammenlagt 

Posten som næstformand slettes 

Antallet af suppleanter ændres fra 2 til I - 2 

 

Den ændrede fundats blev fremlagt og godkendt enstemmigt. 

Ad  2 - Ændring af bestyrelsessammensætning 

Bestyrelsen Ønskede at markere mindre sammenfald mellem Martinus IdealFonden og Martinus 

Aktivitetsfond. Dette sker ikke mindst efter positive forhandlinger med Told- og Skatteregion Nærum. 

 
Ud af bestyrelsen træder saledes: 

lb Schleicher 

Grethe Brink.hard, mors 1417 2001 
Ole Therkelsen 

Aage Hvolby 

Eigil Kristensen 

Ind ibestyrelsen træder: 

Torben Sae 

Alice Linnet 
Der var ikke yderligere punkter på den ekstraordinrere generalforsamling,som skulle behandles, hvorfor 

generalforsamlingen sluttede igod ro og orden. 

 Frederiksberg, den 20. september 2001                                                     
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OT ITS ER 

Idealfonden godkendt, som 
almennyttig ' ~ 
En stor glmdelig nyhed er, at Martinus 
Idealfond af Told- og Skattemyndighe
derne nu er blevet godkendt som en al
mennyttig virksomhed, bl.a. takket vmre 
et ihmrdigt arbejde af sagens revisor 
Finn Bentzen. I kosmisk forstand ma 
man jo ogsa virkelig sige, at Instituttets 
arbejde er almennyttigt, det tilsigter jo 
ikke mindre end at vmre medvirkende til 
skabelsen af en varig fred pa jorden . 
Denne godkendelse betyder, at Martinus 
Idealfond nu skattefrit kan modtage arv 
og gaver. Godkendelsen kom pa et meget 
gunstigt tidspunkt, da der i ojeblikket er 
flere store arvesager under behandling. 

OT 

Offentlige foredrag i Klint 
Som et lille nyt eksperiment arrangeres 
der tre foredrag forar og tre foredrag ef
terar pa lordage kl. 19.00 pa Terrassen i 

"' Klint. Alle foredrag er offentlige. Entre 
50 kr. Foredragstitler og nmrmere oplys
ninger kan fas i programmet for ar 2002 
pa Martinus Institut. 

23.03. Hanne Thrane 
27.04. Eigil Kristensen 
18.05. Klaus Simoni 

07.09. Ingolf Flesner 
21.09. Sven-Erik Rmvdal 
12.10. Ole Therkelsen 

Weekend kurser i Klint 
I lobet afar 2002 arrangeres der i alt 
fire weekendkurser i Martinus Center i 
Klint. Se undervisningsprogrammet for 
ar 2002 for nmrmere oplysninger. 

12.-14. april - Sundhed og livskraft 
(Hanne Thrane og Ole Therkelsen) 

10.-12. maj - Vor fremvoksende htiinani
tet (Solveig Langkilde og Soren Grind) 

27.-29. sept. - Nmstekmrlighed (Soren 
Olsen og Ole Therkelsen) 

01.-03. nov. - Religion og andsvidenskab 
(Eigil Kristensen og Sven-Erik Rmvdal) 

D 

Forarskursus 12. maj - 9. juni 2002 
Pa forarskurset, der starter sondag den 
12. maj og korer fire uger frem til 8. juni, 
kan man vmlge mellem en rmkke tema
uger, der vil blive ledet af Sven-Erik 
Rmvdal, Ida Jind, Gunnar Carlsson, 
Aage Hvolby, Ingolf Flesner og Ingemar 
Fridell, og studier i Livets Bog 2 og Li
vets Bog 5, der ledes af henholdsvis 
Hanne Thrane og Ole Therkelsen. Nmr
mere oplysninger i undervisningspro
grammet for ar 2002. 

OT 

Farvernes metafysik 
Ole Ingolf Jensen har skrevet en bog, 
Farvernes metafysik, med undertitlen 
Kosmisk farvelmre, hvori Martinus Kos
mologi omtales. I bogen behandles bl.a. 
Martin us' analyser af lyset set de i tre 
perspektiver, A-, B- og C-perspektivet, 
som beskrevet i Livets Bog 2, stk. 499-
504. Bogen er udgivet af Gads Forlag, 
Kobenhavn. 

OT 

Lres i nreste nurnrner: Martinn,s art' 
Jensens artikel hedder "Oni'at':tfagi~~e· 
mologi" besvarer: "Om at kende forskel pa godt og o~dt". 

"oral og verdensmoral". S0ren 
·P"'Te§ten ligge", "Sp0rg om kos 
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Vedr.: Martinus Aktivitetsfond. CVR-nr. 19 96 14 86 

3 I l-brevE&S-130307 

Indledningsvis henviser vi den sene besvarelse til vor telefonsamtale af 19. februar 2007 med Fr. 
Karen Christensen. 

Vi står noget uforstående overfor indholdet af Styrelsens skrivelse af 24. januar 2007, idet vi mener 
med tilsendte dokumenter at have anmeldt ændringer i grundkapitalen til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen med indsendelse af; 

1. Ansøgning til Skattedirektoratet Frederiksberg Kommune af 1. september 2003 
2. Økonomidirektoratet Frederiksberg Kommune besvarelse af 5. september 2003 
3. Kopi af forhandlingsprotokol pag. 20 + 21 af29. maj 2004 for Martinus Aktivitetsfond 
4. Kopi af årsrapport for 2003, siderne 10, 12, 20 + 27 for Martinus Aktivitetsfond 
5. Kopi af årsrapport for 2003, siderne 7 + 14 for Martinus Ideal Fond 
6. Kopi af forhandlingsprotokol pag. 46 + 47af8. september 2003 for Martinus Ideal Fond 
7. Kopi af skrivelse til Martinus Ideal Fond af 8. september 2003 for så vidt angår punkt 3. 

Måtte tilsendte give anledning til supplerende spørgsmål, står vi selvsagt til rådighed hermed på vor 
klients vegne. 

Hiller!1d, den 13. marts 2007 
/Med venlig hilsen 

Finn Bentzens evisionsinstitut A/S 

Bilagt ovennævnte dokumenter 

c.c. Trekroner Revision A/S - Linnea 
Martinus Aktivitetsfond 
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Hvorfor har Martinus Institut 2 fonde? 
 
Instituttet har fået spørgsmål om, hvorfor Martinus Institut (MI) har 2 fonde, og hvad den hi-
storiske baggrund er for det.  
 
Vi har tidligere omtalt dette spørgsmål bl.a. i MI’s sommerbrev 2008, og der findes en beskri-
velse i bogen Samarbejdsstrukturen (2. udgave 2003), kap. 5. Men i lyset af den fornyede in-
teresse benytter vi anledningen til en lille historisk redegørelse.  
 
Stiftelsen af de 2 fonde med navnene Martinus Idealfond og Martinus Aktivitetsfond fandt sted 
i 1996. Vi skal dog tilbage til midten af 1980’erne for at finde den primære årsag til, at det 
skete. MI var dengang det man kalder for en ”almennyttig selvejende institution”, som Marti-
nus havde oprettet helt tilbage i 1956. Den almennyttige status var (og er) vigtig, fordi den 
indebærer, at der fra samfundets side gives en godkendelse af, at MI’s arbejde tjener et hu-
manitært formål, som kommer almenvellet til gode. Den betyder også meget for økonomien, 
fordi vi på linje med andre humanitære organisationer kan fritages for at betale arveafgift.  
 
En del af MI’s opgaver har hele tiden været at drive forlags- og kursusvirksomhed. Vi udgiver 
Martinus’ bøger og Kosmos, og vi tilbyder foredrag og kurser i Klint og København. Det sker 
ikke på forretningsmæssig basis, men MI får en delvis dækning af de omfattede udgifter gen-
nem de interesseredes betaling for bøger og kurser mv. Alligevel er det sådan, at når forlags- 
og kursusvirksomheden når op på et vist niveau, så betragtes den i lovgivningens forstand 
som en erhvervsmæssig aktivitet.  
 
Det fik MI at mærke i 1984/85 da der blev indført en ny lovgivning på fondsområdet. Baggrun-
den herfor var, at der inden for erhvervslivet var sket en udvikling med sammenblanding af 
fonde og forretningsvirksomhed, som lovgiverne ønskede at få saneret – ikke mindst af skat-
temæssige grunde. Den nye lovgivning betød, at landets fonde og selvejende institutioner blev 
fordelt på 2 hovedkategorier: De erhvervsdrivende fonde og de ikke-erhvervsdrivende fonde. 
Som vi husker det, så må der have været et politisk pres omkring sagen, for myndighederne 
gennemførte disse ændringer over kort tid og - forbavsende nok - inden den endelige lovgiv-
ning var trådt i kraft. Da MI var en meget lille institution, viste myndighederne ikke os op-
mærksomhed i denne omlægningsproces. Men resultatet blev alligevel, at MI på linje med en 
række andre institutioner og fonde blot per automatik blev omdannet til en erhvervsdrivende 
fond.  
 
Den situation var ikke tilfredsstillende. Derfor blev der arbejdet videre med at finde en løsning, 
så MI igen kunne få status som en almennyttig fond. Det lykkedes heldigvis, men først i 1996 
da der efter forslag bl.a. fra skattemyndigheden blev indført den model, at MI’s opgaver blev 
fordelt på de 2 fonde. Idéen med det var, at Martinus Idealfond skal koncentrere sig om de 
almennyttige, ikke-erhvervsdrivende opgaver, mens Martinus Aktivitetsfond tager sig af de 
praktiske udførende opgaver med forlags- og kursusvirksomheden. 
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Vi har nu haft de 2 fonde i 12 år, og det har vist sig meget fordelagtigt for MI’s økonomi. Først 
og fremmest fordi Martinus Idealfond fritages for at betale afgift af de arvebeløb, som vi mod-
tager fra de interesserede. Arveafgiften (boafgiften) er i dag på 36 %, så det betyder meget at 
slippe for den, når vi f.eks. arver 2 mio. kr., som det er sket i år. Siden 2001 har Martinus Ide-
alfond endda været en såkaldt ”almenvelgørende” fond, som er automatisk fritaget for arveaf-
gift. Tidligere skulle vi ansøge om det i de enkelte tilfælde. Den seneste fordel er opnået her i 
2008, hvor myndighederne har godkendt, at gaver til Martinus Idealfond kan fradrages på ga-
vegivernes selvangivelser. Det samlede fradrag for gaver til MI og andre godgørende organisa-
tioner kan i 2008 udgøre max. 14.000 kr.  
 
Historien om de to fonde viser, at det kan være ganske kompliceret at organisere et åndsvi-
denskabeligt institut, hvis formål og opgaver er atypiske f.eks. set i forhold til det man kender 
fra religiøse foreninger, højskoler og andre humanitære organisationer. Det ville være mere 
enkelt, hvis det hele blot kunne samles i én fond. Men vi gør det gerne på den nuværende må-
de, fordi det giver MI de store fordele ved at have en almennyttig fond. Det betyder, at vi kan 
arbejde meget direkte efter gaveprincippet både ved at modtage de generøse gaver og afgifts-
frie arvebeløb fra Sagens interesserede - og ved at sørge for, at disse gaver bruges ubeskåret 
til MI’s formål. Vi kan samtidig glæde os over, at myndighederne har været yderst fremsyne-
de, da de sagde ja til at godkende MI’s åndsvidenskabelige arbejder som en almennyttig virk-
somhed.  



Martinus institut
sommerbrev 2008

Kære venner	 	 	 	 Juli	2008

Vi	har	oplevet	en	varm	og	solrig	forsommer	2008,	der	naturligt	leder	tanken	hen	på	Marti-
nus’	inspirerende	analyse	af	sommeren	som	“Guds	ånds kulmination i fysisk materie”. Den	
samfundsmæssige	kontrast	til	denne	lyse	oplevelse	har	ikke	mindst	i	Danmark	været	kon-
frontationer	og	langvarige	strejker	bl.a.	inden	for	de	sektorer,	som	tager	sig	af	den	humane	
omsorg	for	syge,	ældre	og	børn.	Kontrasten	er	særlig	markant	andre	steder	i	verden,	hvor	
konflikter,	terror	og	naturkatastrofer	fortsat	kaster	mørke	skygger	over	tilværelsen	for	store	
befolkningsgrupper.	Vi	glæder	os	til	at	uddybe	analyserne	af	disse	forhold	sammen	med	de	
mange,	som	kommer	til	sommerens	kurser	i	Klint.	Sommerbrevet	indledes	af	Per	Jan	Neer-
gaards	indlæg	om	“En	ny	vej”	og	fortsætter	med	en	markering	af,	at	Kosmos	i	år	har	75	års	
jubilæum.	Læs	videre	om	forårets	aktiviteter	i	Klint	og	på	Mariendalsvej	og	indbydelsen	til	
årets	mindedag,	som	fejres	lørdag	den	9.	august	i	Klint.	

En ny vej
Til	efteråret	er	det	19	år	siden,	Berlinmuren	faldt.	Berlinmuren	blev	rejst	i	1961	på	et	tids-
punkt,	hvor	den	Kolde	Krig	var	på	sit	højeste,	og	verden	frygtede	en	konfrontation	mellem	
Øst	og	Vest.	Koldkrigsperioden,	som	tog	til	i	1950´erne	og	som	kulminerede	i	Cubakrisen	
1962,	bragte	verden	på	randen	af	en	atomar	konflikt.	Berlinmuren	var	et	symbol	på	Øst-	og	
Vestblokken.	Et	ikon	på	demokratiet,	kapitalismen,	den	private	ejendomsret	og	den	person-
lige	frihed	overfor	solidaritet,	fællesskab	og	statens	ejendomsret.
 “Det vil snart være en kendsgerning for alle, at vi er vidne til den gamle verdenskulturs 
undergang og en ny verdenskulturs fødsel. Vi passerer et overordentligt stort vendepunkt i 
jordens historie. Vi skuer en milepæl i evighedens umådelige rige.” (Småbog 1 – Menneske-
hedens skæbne, 2. kapitel).
	 Efter	Berlinmurens	fald	oplevede	især	Europa	en	næsten	euforisk	stemning,	som	vakte	
længsel	efter	fred	og	international	forsoning.	Jerntæppet	mellem	Øst	og	Vest	var	ved	at	kra-
kelere,	og	man	mærkede	en	opblomstrende	optimisme	og	tro	på	fremtiden.	
	 Samtidig	stod	en	stormagt	–	Sovjetunionen	–	for	fald,	og	man	talte	om,	at	både	kom-
munismen	og	kapitalismen	havde	spillet	fallit.	Begrebet	den	3.	vej	dukkede	op	i	den	offent-
lige	debat.	Flere	efterspurgte	og	mente,	at	tiden	nu	var	inde	til	at	finde	en	ny	vej.	Det	satte	
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konflikten	i	det	gamle	Jugoslavien	og	bombningen	af	World	Trade	Center	i	New	York	11.	
september	2001	dog	en	brat	stopper	for.	Menneskeheden	havde	endnu	ikke	det	tilstrække-
lige	erfaringsmateriale	til	at	skabe	én	verden.	Det	er	interessant	at	iagttage,	hvad	der	senere	
er	sket.	Med	Sovjetunionens	fald	tippede	balancen	mellem	Øst	og	Vest.	I	løbet	af	få	år	blev	
kapitalismen	betragtet	som	sejrherre.	Ingen	talte	mere	om	kommunisme.	Ja,	man	blev	nær-
mest	opfattet	som	naiv,	hvis	man	talte	om	solidaritet	og	fællesskabets	interesser.	Den	3.	vej	
var	glemt	og	gået	i	glemmebogen.	
	 “Der må således et helt nyt system til. Dette nye system er det, der er kernen i de største 
vises bevidsthed, og som var det oprindelige mål for den kristne verdensreligion, nemlig 
menneskehedens fremtræden som “én hjord og en hyrde”. Dette vil igen sige det samme 
som, at alverdens mennesker, folk og racer uafhængigt af nationalitet må forenes i “én stat 
med én regering”. Uden denne indstilling hos alle nationers og staters mennesker vil der 
umuligt kunne skabes en verdensfred.” (Småbog 23 – Åndsvidenskabens nødvendighed, 17. 
kapitel).
	 Menneskeheden	mangler	tilsyneladende	stadig	de	nødvendige	erfaringer	og	dermed	den	
viden,	som	skal	til	for	at	se	virkeligheden	i	det	store	kosmiske	perspektiv.	Og	denne	viden	er	
det	åndsvidenskabelige	perspektiv.	
	 Berlinmurens	fald	og	Østblokkens	opløsning	vækkede	menneskehedens	længsel	efter	fred	
og	international	forståelse	og	tolerance	nationerne	imellem.	Internettets	fantastiske	frem-
march	har	mere	og	mere	bundet	verden	sammen,	og	man	fornemmer	Forsynets	arbejde	med	
at	fremme	internationalisme	og	menneskers	syn	og	opfattelse	af	jorden	som	en	helhed.	Vi	
oplever	også	i	disse	år	en	globalisering,	fremskyndet	af	især	klimaforandringer	og	miljø-
spørgsmål.	Lande	som	bl.a.	Kina	oplever	en	kraftig	økonomisk	vækst	og	bevæger	sig	mere	
og	mere	i	retningen	af	en	vestlig	markedsøkonomi.	Med	stigende	olie-	og	fødevarepriser	op-
lever	verden	en	større	og	større	fokus	på	fordelingen	af	ressourcer	og	værdier.	Midt	i	denne	
smeltedigel	skabes	den	kommende	nye	verdenskultur.
	 “Internationalisme” er således menneskehedens absolut eneste vej til udfrielse af mørket, 
til kultur, til frihed, til fred og lykke. Og da åndsvidenskaben udelukkende er en videnskab 
om menneskenes internationalisme, deres indbyrdes kosmiske broderskab, en beretning om 
fremtidsstaten eller verdensrigets struktur, kort og godt er en oplysning om alt det ved det le-
vende væsens skæbne, som hverken den materielle videnskab eller den kirkelige religion har 
kunnet give menneskene, er det her synligt, at menneskehedens sande fremtidslykke udeluk-
kende kun kan baseres på åndsvidenskab. Dette vil igen sige en videnskab, der afslører livets 
mysterium og dets love ikke som trosdogmer, men derimod som sammenhængende logiske 
tankerækker, der for intelligensen gør alt broderskab mellem nationer, racer og individer 
synligt som en livsbetingende selvfølgelighed. Menneskets tilegnelse af denne indsigt i livets 
eller det levende væsens kosmiske analyse er det eneste, der kan fuldende den kultur eller 
hjertets dannelse, der får mennesket til at fremtræde i “Guds billede efter hans lignelse”. Og 
med et verdensomspændende samfundslegeme af væsener eller celler er julebudskabets for-
jættelse sket fyldest. Den varige fred lyser ud over jordens kontinenter og have.” (Småbog 23 
– Åndsvidenskabens nødvendighed, 18. kapitel)	 	
	 Per Jan Neergaard

Kosmos 75 år 
Kosmos	har	passeret	en	milepæl,	idet	det	er	75	år	siden	Martinus	i	april	1933	udgav	det	
første	nummer	af	sit	åndsvidenskabelige	tidsskrift.	Hans	allerførste	artikel	havde	titlen	“Til	
læserne”	og	blev	indledt	med	ordene “Den jordiske menneskehed er nu nået frem til et sta-
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dium i sin udvikling, hvor den må lære at forstå, at 
den guddommelige visdom vælder frem alle vegne”.	
Startnummeret	indeholdt	også	hans	artikel	“Har	det	
jordiske	menneske	en	fri	vilje?”,	og	begge	artikler	er	
genoptrykt	i	Artikelsamling	1,	som	blev	udgivet	i	bog-
form	i	2002.	
	 I	det	første	nummer	var	der	desuden	artikler	af	Erik	
Gerner	Larsson,	kontorchef	N.	Christensen	og	Lars	P.	
Larsen	(senere	Nibelvang),	og	som	noget	særligt	også	
af	den	20-årige	stud.	polyt.	Mogens	Munch:	“Hvad	en	
ung	akademiker	venter	sig	af	den	moderne	åndsviden-
skab”.	Det	specielle	er	nemlig,	at	Mogens	Munch	er	
den	eneste	nulevende	blandt	alle	skribenter	i	det	første	
nummer	fra	1933.	–	I	april	2008	kunne	han	i	Slange-
rup	fejre	sin	95-års	fødselsdag.
	 Martinus’	mission	var	jo	først	og	fremmest	at	skabe	
den	åndsvidenskab,	der	skulle	være	menneskenes	kul-

turfundament	i	de	kommende	årtusinder,	men	han	anså	det	også	for	meget	vigtigt	at	inspirere	
og	holde	kontakt	til	alle	dem,	der	i	hans	samtid	interesserede	sig	for	hans	arbejde	og	mission.	
Kosmos	var	således	for	Martinus	et	yderst	vigtigt	bindeled	mellem	ham	selv,	Instituttet	og	de	
interesserede.	
	 Denne	kontakt	til	de	interesserede	blev	yderligere	udbygget	ved	oprettelsen	af	korre-
spondanceafdelingen	i	1941,	hvor	man	udover	Kosmos	også	separat	kunne	abonnere	på	kor-
respondancebrevene,	senere	kontaktbrevene,	som	i	lange	perioder	(1941-46	og	1950-1967)	
udkom	ca.	hver	14.	dag.	De	havde	som	oftest	et	meget	personligt	brev	fra	Gerner	Larsson,	
der	altid	blev	indledt	med	de	venlige	ord:	Kære	Læser!	–	Jo,	de	interesserede	blev	virkelig	
godt	informeret	om,	hvad	der	foregik	både	på	Instituttet	og	i	Klint.	
	 Det	var	temmelig	arbejdskrævende	at	skrive	både	til	Kosmos	og	til	kontaktbrevene,	og	i	
perioden	1955-1967	udkom	Kosmos	derfor	kun	en	gang	året,	som	er	stort	årshæfte,	også	kal-
det	“julekosmos”.	Men	da	man	i	juli	1967	ophørte	med	kontaktbrevene,	begyndte	Kosmos	
igen	at	udkomme	hyppigere,	i	perioder	så	ofte	som	hver	2.	eller	3.	uge.	I	1969	begyndte	både	
det	danske	og	det	svenske	Kosmos	at	udkomme	i	B5	format,	som	Livets	Bog,	og	siden	da	
har	både	Instituttet	og	mange	læsere	ladet	Kosmos	indbinde	i	hele	årgange.
	 Mange	kontaktbreve	og	Kosmos-numre	er	i	tidens	løb	blevet	oversat	til	engelsk,	tysk	og	
hollandsk	og	i	visse	perioder	også	på	esperanto.	I	dag	udgives	Kosmos	regelmæssigt	på	seks	
sprog:	dansk,	svensk,	engelsk,	tysk,	hollandsk	og	esperanto.	Det	første	nummer	af	Kosmos	
fra	1933	og	de	efterfølgende	numre	helt	frem	til	1971	kan	i	dag	læses	direkte	på	www.marti-
nus.dk	

Personlig udvikling og fordybelse i Klint
Der	var	god	tilslutning	til	forårets	kurser	i	Klint,	som	havde	fokus	på	emner	som	personlig	
udvikling,	det	personlige	gudsforhold,	kærlighedens	vej	og	studier	af	Livets	Bog	(denne	
gang	første	del	af	LB4).	Årets	første	kursus	med	titlen	“Hvordan	integrerer	jeg	de	kosmiske	
analyser	i	mit	daglige	liv”	blev	holdt	som	en	weekendworkshop,	hvor	deltagerne	brugte	hin-
anden	som	inspiration	og	sparringspartnere.	Kurset	omkring	det	personlige	gudsforhold	blev	
holdt	som	en	3	dages	retræte,	hvor	der	var	tid	til	fordybelse,	refleksion	og	samtaler	omkring	
egne	oplevelser	og	erfaringer.	Kurset	om	kærlighedens	vej	var	som	ventet	særlig	populært,	
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idet	det	samlede	40	deltagere	til	et	3-dages	kursus	omkring	Kristi	Himmelfartsdag.	Endelig	
kan	nævnes,	at	det	i	år	lykkedes	som	noget	nyt	at	holde	et	tysksproget	ugekursus	i	maj	må-
ned.	

Påskeuge i vintervejr 
I	påskearbejdsugen	fik	vi	beviset	for,	at	de	frivillige	medarbejdere	ikke	blot	er	arbejdsiv-
rige,	men	også	ganske	hårdføre.	Årets	påske	startede	nemlig	allerede	midt	i	marts,	og	den	
begyndte	med	pænt	vejr,	men	endte	faktisk	med	vintervejr.	Alligevel	kom	der	op	mod	100	
frivillige	i	løbet	af	ugen,	og	de	arbejdede	både	udendørs	og	indendørs	med	en	række	prakti-
ske	opgaver.	Det	er	en	fornøjelse	at	opleve	stemningen	i	disse	uger,	hvor	der	veksles	mellem	
det	fysiske	arbejde,	foredrag	og	hyggeligt	samvær.	En	aften	blev	brugt	til	at	drøfte	ønsker	om	
udvikling	og	forbedringer	i	centret.	Der	blev	ikke	på	forhånd	opstillet	øknomiske	grænser,	så	
der	kom	rigtigt	mange	forslag,	spændende	fra	undervisning	året	rundt	og	læreruddannelse	til	
nye	kursus-	og	værelsespavilloner,	helårsboliger	nær	centret,	økologisk	byggeri,	alternativ	
energi,	tilbud	om	fuld	forplejning	på	restaurant	Terrassen	og	en	række	andre	forbedringer.	
Det	er	godt	at	mærke	den	store	interesse	for	centrets	udvikling,	som	må	overvejes	nærmere	i	
takt	med,	at	de	økonomiske	muligheder	viser	sig.	

Fyrrebakkehuset moderniseres 

Der	sker	rigtigt	meget	i	det	nyligt	overtagne	hus,	som	ligger	i	10	minutters	gåafstand	fra	
centret	på	en	stor	grund	mellem	Klintvej	(nr.	55)	og	Fyrrebakkevej.	Martinus	købte	dette	hus	
af	Sam	Zinglersen	allerede	i	1978	og	indgik	samtidig	den	aftale,	at	Sam	skulle	have	huset	til	
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rådighed	så	længe	han	levede.	Efter	Sams	bortgang	(i	2007)	realiseres	nu	Martinus’	ønske	
om,	at	huset	bliver	brugt	som	led	i	centrets	aktiviteter.	Det	har	et	stort	opholds-	og	møderum,	
5	værelser	med	plads	til	8	personer,	en	udestue	og	der	er	installeret	nyt	køkken	og	bad.	Frem	
til	nu	er	vi	nået	så	langt	med	moderniseringen,	at	huset	kan	bruges	af	frivillige	medarbejdere	
i	sommersæsonen.	Senere	bliver	der	bl.a.	mulighed	for,	at	det	også	kan	bruges	til	kurser	og	
ophold	for	centrets	kursister.

Travlt forår på Instituttet

Det	har	været	et	travlt	halvår	i	huset	på	Mariendalsvej	med	lange	arbejdsdage	for	medarbej-
derne.	Der	er	livlig	aktivitet	i	husets	forskellige	rum,	som	det	fremgår	af	billederne,	og	vi	kan	
glæde	os	over	den	glade	og	muntre	stemning,	når	de	faste	og	frivillige	medarbejdere	samles	
til	frokost	i	køkken-møderummet.	Det	er	typisk	sådan,	at	grupper	af	frivillige	kommer	på	
bestemte	ugedage,	f.eks.	kosmosgruppen	på	tirsdage	og	arkivgruppen	på	onsdage,	men	nogle	
frivillige	vælger	også	at	komme	flere	dage	om	ugen.	Når	der	er	travlhed	med	de	løbende	
opgaver,	kniber	det	gerne	med	at	få	tid	og	kræfter	til	at	tage	fat	på	forbedringer	og	de	mange	
ventende	opgaver,	men	noget	nyt	sker	der	dog	hele	tiden.	
	 Bl.a.	arbejder	vi	med	den	meget	spændende	opgave	at	få	udgivet	en	symbolbog	nr.	5	(Det	
Evige	Verdensbillede	5),	som	vil	indeholde	en	række	af	Martinus’	efterladte	symboler.	Som	
en	god	praktisk	hjælp	i	det	daglige	har	vi	fået	indarbejdet	et	nyt	system	til	kursusbookingen,	
og	der	bliver	udsendt	mere	professionelle	informationer	og	fakturaer	til	alle	kursister.	Det	
skal	også	nævnes,	at	flere	af	Sagens	ældre	interesserede	er	blevet	engageret	i	at	give	op-
lysninger	om	billederne	i	fotoarkivet.	Primus	motor	i	det	er	Erik	Bech	Olesen,	som	mange	
kender	fra	hans	tid	som	inspektør	i	Martinus	Center	Klint.	I	det	historiske	arkiv	har	Henry	
Hedegaard	af	alders-	og	helbredsmæssige	grunde	overladt	ansvaret	til	andre	frivillige	medar-
bejdere,	så	vi	benytter	anledningen	til	at	sige	hjertelig	tak	til	Henry	for	hans	indsats	gennem	
mange	år	på	Instituttet.	
	 Vi	hører	gerne	livstegn	fra	nye	interesserede	hjælpere.	Vi	mangler	bl.a.	en	rimelig	pro-
fessionel	tekstforfatter,	som	kan	hjælpe	med	at	forbedre	teksterne	til	MI’s	nye	hjemmeside.	
Vi	har	behov	for	assistance	på	IT-området,	herunder	en	eller	flere	til	at	styrke	vores	IT-sup-
portteam.	Og	vi	har	brug	for	hjælpere	til	at	indscanne	og	konvertere	en	række	tekster	bl.a.	på	
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dansk	og	svensk.	Selve	indscanningen	foregår	lettest	på	Instituttets	nye	kopimaskine,	mens	
konvertering	via	ocr-program	kan	udføres	som	hjemmearbejde	via	egen	computer,	hvis	man	
ønsker	det.	Det	kræver	lidt	tålmodighed	og	omhyggelighed	at	udføre	dette	arbejde.	

Martinus-bøger til salg på nettet
Der	sker	en	gevaldig	udvikling	på	dette	område,	idet	man	efterhånden	kan	finde	Martinus-
bøger	på	op	mod	15	danske	netboghandler.	Bøgerne	sælges	også	på	nettet	bl.a.	i	Tyskland	og	
Sverige.	Udfordringen	er	at	få	flere	bøger	ud	på	andre	sprog	og	i	flere	andre	lande.	Vi	har	jo	
i	dag	oversættelser	til	hele	19	sprog.	Vi	har	besluttet	at	starte	med	opbygning	af	Instituttets	
egen	netboghandel,	hvor	der	kan	købes	bøger	på	en	lang	række	sprog.	Vi	undersøger	også	
muligheden	for	at	sælge	e-bøger	(elektroniske	bøger)	via	nettet.	Det	vil	bl.a.	give	en	lettere	
adgang	til	at	komme	hurtigt	ud	med	bøger	til	de	sprogområder,	hvor	der	endnu	er	ganske	få	
interesserede.	
	 Desværre	oplever	vi	også	stadig	eksempler	på,	at	Martinus-bøger	lægges	ud	som	piratko-
pier	på	nettet.	Herunder	bl.a.	en	del	gamle	og	helt	uautoriserede	engelske	oversættelser,	som	
ikke	egner	sig	til	udgivelse.	Vi	appellerer	til,	at	man	stadig	beskytter	den	af	Martinus	fast-
lagte	copyright	for	hans	bøger,	fordi	den	skal	sikre	grundlaget	for,	at	det	til	stadighed	er	de	
rigtige	autoriserede	og	gennemkontrollerede	tekster,	som	bliver	udgivet.	Den	skal	også	sikre	
grundlag	for,	at	flere	seriøse	forlag	verden	over	med	tiden	vil	finde	det	interessant	at	udgive	
bøgerne.	

Økonomi og fonde
Årsregnskabet	for	2007	viser,	at	der	igen	er	opnået	et	godt	økonomisk	resultat	takket	være	de	
frivillige	medarbejdere	og	de	modtagne	gaver	og	arvebeløb.	Se	hovedtallene	for	Instituttets	2	
fonde	i	Kosmos	nr.	6.	I	den	forbindelse	har	vi	fået	spørgsmål	om	årsagen	til,	at	Instituttet	or-
ganisatorisk	er	opdelt	i	2	fonde.	Kort	skal	hertil	nævnes	den	historiske	baggrund,	at	myndig-
hederne	tilbage	i	1980’erne	havde	omdannet	Instituttet	til	en	erhvervsdrivende	fond	som	led	
i	en	generel	skærpelse	af	kravene	til	danske	fonde.	Det	var	derfor	en	lykkelig	begivenhed,	
da	Martinus	Idealfond	midt	i	1990’erne	igen	blev	godkendt	som	en	almennyttig	fond,	bl.a.	
fordi	det	indebærer	fritagelse	for	at	betale	arveafgift.	Betingelsen	for	denne	ordning	var,	at	de	
praktisk	udførende	opgaver	inden	for	forlags-	og	kursusvirksomheden,	som	i	lovgivningens	
forstand	har	en	erhvervsdrivende	karakter,	blev	udskilt	i	en	særskilt	erhvervsdrivende	fond	
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–	med	navnet	Martinus	Aktivitetsfond.	Det	drejer	sig	populært	sagt	om	de	aktivitetsområder,	
hvor	vore	brugere	selv	betaler	direkte	for	ydelserne,	dvs.	produktionen	og	salget	af	Martinus’	
værker	og	tidsskriftet	Kosmos	samt	afholdelsen	af	kurser,	udlejningen	af	kursusboliger,	drif-
ten	af	spisestedet	Terrassen	osv.	
	 Det	ville	selvfølgelig	være	mere	enkelt,	hvis	det	hele	kunne	samles	i	én	fond,	men	vi	gør	
det	gerne	på	den	nuværende	måde,	fordi	det	giver	MI	de	store	fordele	ved	at	have	en	almen-
nyttig	fond.	Vi	henviser	i	øvrigt	til	bogen	Samarbejdsstrukturen,	specielt	afsnit	14.4,	hvor	
forholdene	omkring	de	2	fonde	er	nærmere	beskrevet.	Man	skal	være	opmærksom	på,	at	
MI’s	formål	og	organisation	er	ret	atypiske	f.eks.	set	i	forhold	til	det,	man	kender	fra	reli-
giøse	foreninger	og	andre	humanitære	organisationer,	men	vi	oplever,	at	myndighederne	har	
været	fremsynede	ved	at	godkende	vores	almennyttige	status	og	ved	i	det	hele	taget	at	aner-
kende	MI’s	arbejde	som	en	seriøs	og	troværdig	humanitær	virksomhed.	
	 Senest	har	vores	status	som	almennyttig	fond	medført	tilladelse	til,	at	gaver	til	Idealfon-
den	kan	fratrækkes	på	givernes	selvangivelser.	Se	reglerne	herfor	på	bagsiden	af	Kosmos	nr.	
3/08	eller	spørg	nærmere	på	Instituttet.
	 Vi	er	også	blevet	spurgt,	om	det	ikke	bør	fremgå	af	regnskaberne,	hvem	der	yder	støtte	til	
Instituttet	og	med	hvilke	beløb.	I	et	sådant	spørgsmål	er	det	altid	klogt	at	se	tilbage	på	Marti-
nus’	egen	praksis.	Han	modtog	ofte	gaver	både	fra	kendte	og	mindre	kendte	personer,	og	han	
rundsendte	en	hjertelig	tak	for	deres	støtte	til	Sagen.	Men	han	kvitterede	ikke	med	at	publi-
cere	navnelister	over	sine	“sponsorer”.	Det	var	hans	klare	princip,	som	han	har	omtalt	i	artik-
len	“Gavekultur”,	at	han	kun	modtog	støtte,	der	blev	givet	som	ægte	gaver	uden	tilknyttede	
betingelser.	Det	var	også	helt	afgørende	for	ham,	at	den	kreds,	der	støttede	ham,	ikke	kom	til	
at	fremstå	som	en	sekt	eller	lukket	menighed.	Det	skal	være	et	helt	personligt	anliggende,	om	
man	ønsker	at	støtte	denne	særlige	Sag.	Og	man	skal	kunne	gøre	det	i	en	tryg	forvisning	om,	
at	man	ikke	behøver	at	blive	offentligt	identificeret	med	Sagen,	og	at	andre	mennesker	ikke	
konfronteres	med	oplysninger	om,	hvorvidt	man	f.eks.	har	støttet	med	50	kr.	eller	50.000	kr.	
Men	fra	Instituttets	side	giver	vi	gerne	oplysninger	om	omfanget	af	støtten	og	tilslutningen,	
herunder	f.eks.	at	Instituttet	typisk	modtager	550-600	gaver	om	året,	at	tidsskriftet	Kosmos	
har	ca.	1.700	abonnenter	i	ind-	og	udland,	og	at	vi	hvert	år	har	besøg	af	1.200-1.500	kursister	
i	Klint.	

Medarbejdere 
I	rådet	fortsætter	udskiftningen	i	takt	med,	at	den	en-
kelte	har	været	med	i	de	fastlagte	max.	7	år.	Sven-Erik	
Rævdal	er	udtrådt	i	2008	og	fortsætter	bl.a.	som	med-
lem	af	administrationsudvalget.	Som	nyt	rådsmedlem	
er	indtrådt	Liesel	Lind,	og	Per	Jan	Neergaard	er	ind-
trådt	som	ny	suppleant.	I	Aktivitetsfondens	bestyrelse	
er	Torben	Søe	udtrådt	i	2008,	og	han	fortsætter	med	
frivilligt	arbejde	både	i	Klint	og	på	Instituttet	i	Køben-	
havn.	Nyt	bestyrelsesmedlem	udpeges	senere.

Fra	Instituttet	og	bestyrelserne	ønsker	vi	jer	alle	en	rigtig	god	sommer	

Med	kærlig	hilsen
Willy	Kuijper			Ib	Skov			Inger	Sørensen			Klaus	Iversen			Liesel	Lind

Per	Jan	Neergaard			Solveig	Langkilde		Tune	Laug	

Bilag:	Girokort	–	til	støtte	for	de	mange	opgaver	

Liesel Lind Per Jan Neergaard



Mindedagen 2008

Vi indbyder til mindedagen i Klint, som i år holdes lørdag den  
9. august kl. 13. Dørene til foredragssalen åbnes kl. 12.30.	

Program for mindedagen

1.  Stemningsbilleder fra Klint
	 	ved	Willy	Kuiper

2. Velkomst 
	 ved	Eigil	Kristensen

3. Udviklingen fortsætter – information fra rådet
	 ved	Klaus	Iversen	og	Liesel	Lind

4. Mit liv med Kofoeds Skole og Martinus Kosmologi
	 ved	Benny	Lassen

5.	 De sporene min ånd setter i materien
	 ved	billedskaber	Liv	Ask	fra	Norge.

	 Pause
	 Med	traktement	og	hyggeligt	samvær	på	Terrassen

6.	 Filosofiske og litterære smuler
	 ved	Ole	Lemmeke

7.	 Jordiske og kosmiske toner
	 ved	Helene	Feilberg	og	venner

Mulighed for middag på Terrassen (pris 65 kr.)

Aftenprogram: LYS – mellem ånd og materie
  ved	Liv	Ask	og	Anders	Bränngård	på	klaver

Entré	kr.	100,	betales	ved	indgangen.	Tilmelding	til	mindedagen	skal	ske	
senest	onsdag	den	6.	august	til	Martinus	Institut	på	info@martinus.dk,	tlf.	
38346280	eller	til	receptionen	i	Klint,	tlf.	59306280.Men	det	er	klogt	at	til-
melde	sig	i	god	tid,	da	pladserne	bliver	ret	hurtigt	optaget.	Det	er	muligt	at	
bestille	overnatning	fra	lørdag	til	søndag.	Praktisk	hjælp	på	selve	dagen	til	
køkken,	rengøring	mm.	er	meget	velkommen.	Henvendelse	til	receptionen	i	
Klint.	
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Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Alle 17 
2100 K.flbenhavn 0 

J USTITSM IN BSTEllU IET 

CIVILSTYRELSEN 

Martinus ldealfond 

I forbindelse med Civilstyrelsens behandling af en rrekke regnskabsmressi

ge forhold vedrnrende ovennrevnte fond er Civilstyrelsen blevet opmrerk

som pa, at der kan rejses spmgsmal om, hvorvidt fonden er erhvervsdri

vende. 

Det fremgar saledes af arsrapporten for 2011, at fonden i regnskabsaret 

havde lejeindtregter pa 649.621 kr. fra udlejning af fast ejendom. Ifolge 

arsrapporten for 2010 havde fonden i bade 2009 og 20 I 0 lejeindtregter for 

633.600 kr. 

Det fremgar endvidere af arsrapporten for 2011, at fonden pr. 31. decem

ber 2011 ejede fast ejendom til en bogfort vrerdi af 23.053.873 kr. 

Den 5. februar 1996 traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afg0relse om, 

hvorvidt fonden matte vrere erhvervsdrivende. Dette skete pa baggrund af 

en forudsat lejeindtregt pa ca. 20.000 - 25.000 kr. pr. maned. Det bemrer

kes, at fonden efterfolgende har rendret navn til Martinus Idealfond, dog 

saledes at den ogsa forer navnet Martinus Andsvidenskabelige lnstitut. 

Under henvisning til § 3 i lov om erhvervsdrivende fonde skal Civilstyrel

sen anmode Erhvervsstyrelsen om at trreffe afgmelse om, hvorvidt fonden 

er erhvervsdrivende. 

Oprtirerksomheden henledes i 0vrigt pa, at udlejningen helt eller delvist 

sker ti! den erhvervsdrivende fond, Martinus Aktivitetsfond, der er stiftet af 

... 
. 1:r·· 

Dato: 22. januar 2013 

Sagsbeh.: Jakob Frnsig 

Sagsnr.: 03-410-12214 

Fondens CVR-nr. 20 03 38 78 

Adelgade 11-13 
1304 Koben~avn K 
Telefon: 33'92 33 34 
Fax: 39 20 45 05 

www.civilstyrelsen.dk 
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk 

_ _____. 



Martinus Andsvidenskabelige Institut/ Martffius Idealfond. Der henvises til 

brev af 25. februar 2012 fra Trekroner Re~i~ion AJS til advokat Lene Die

mer, samt til vedtregtens § 3, stk. 2, 5. afsnit., der er salydende: 

"Fondens formal er ikke at drive Martinus Center med alle dets aktiviteter, ligesom det 

heller ikke er fondens formal at drive ejendommen Mariendalsvej 94-96, 2000 F. Disse 

aktiver, som ejes affonden, udlejes ti! Martinus Aktivitetsfond, der fra oprettelsen den I. 

januar 1995 star for den erhvervsmressige drift." 

Civilstyrelsen vedlregger kopi af folgende: Fondens vedtregt, fondens ars

rapporter for 2010 og 2011, brev af25. februar 2012 fra Trekroner Revisi

on A/S til advokat Lene Diemer, samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

brev af 5. februar 1996 til Civilretsdirel<toratet. 

Kopi af dette brev er sendt ti! fondens advokat (advokat Lene Diemer, Ny 

Vestergade 17, 1471 K0benhavn K). 

Med venlig pilsen 
I 

2 
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ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRE~SEN 
Den 5. februar 1996 

ERHVERVSMINISTERIET 

Civilretsdirektoratet 
.tEbelegade 1 
2100 Ki:Jbenhavn 0 

Modtaget 

- 7 FEB. 1996 

Civilretsdirektoratet 

J.nr.: 94-69.124 
Sagsbeh.: MEK 
Gennemvalgsnr.: 33913003 
Lokal ~r.: 338 (10-15) 

Vedr.: Martinus Andsvidenskabelige Institut og Martinus Aktivitetsfond/ 
• Civilretsjlirektoratets j. nr.: 1993-741-09745 og -07216 

Ved brev af 8. maj 1995 anmodede Civilretsdirektoratet styrelsen om i medf.01' af lov om 
erhvervsdrivende fonde § 3 at trreffe afgarelse om, hvorvidt Martinus Ansvidenskabelige 
Institut fortsat er erhvervsdrivende, hvis fonden udlejer dennes ejendomme til Martinus 
Aktivitetsfond, der forudsrettes stiftet. 

Fondens revisor Finn Bentzen har ved brev af 16. januar d.a. oplyst, at Martinus Andsviden
skabelige Instituts eneste erhvervsmressige indtregter vil hidlwre fra udlejning af fondens 
ejendomme til Martinus Aktivitetsfond, samt at disse lejeindtregter vii udgare ca. 20 til 25.000 
kr. pr. md. 

Det fremgar af arsregnskabet for 1994 for Martinus Andsvidenskabelige Institut, at fondens 
egenkapital pa statustidspunktet udgjorde kr. 22.044.292,00. Af arsregnskabet fremgar 
endvidere, at kontantvrerdien af fondens ejendomme var kr. 9.840.300. 

Pa denne baggnmd kan styrelsen oplyse, at den af Martinus A.ndsvidenskabelige Institut 
uckJvede erhvervsdrift vii kunne anses for vrerende af begrrenset omfang i den udstrrekning 
brnttolejeindtregteme ikke overstiger ca. kr. 250.000 pr. ar, jf. lov om erhvervsdrivende fonde 
§ 1, stk. 3, 1. led. 

Hvis direktoratet har spNgsmaI eller kommentarer anledning af ovenstaende, kan 
undertegnede kontaktes. 

Kopi til skatterevisor Finn Bentzen. 

Med venlig hilsen 

m~~~g~ 
KAMPMANNSGADE 1 1780 K0BENHAVN V TELF. 33124280 TELEFAX 33324480 
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Civilstyrelsen 
Adelgade 11-13 
1304 Kobenhavn K 

- ,, ---
ERHVERVSSTYRELSEN 

Sendt pr. e-post til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk 

Martinus Idealfond, CVR-nummer 20 03 38 78 

Erhvervsstyrelsen harden 24. januar 2013 modtaget Civilstyrelsens anmod
ning om, at Erhvervsstyrelsen trreffer afg0relse om, hvorvidt ovennrevnte 
fond er erhvervsdrivende. 

. 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at fonden er erhvervsdrivende, jf. lov 
om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 2. Der er ikke tale om begrrenset er
hvervsdri ft efter lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 3. 

Fonden skal derfor registreres hos Erhvervsstyrelsen, jf. lov om erhvervsdri
vende fonde § 5,, 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at Civilstyrelsen skal vrere fondsmyn
dighed for fonden,jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 57. 

Hvis Civilstyrelsen er enig i, at Civilstyrelsen skal vrere fondsmyndighed for 
fonden, skal Erhvervsstyrelsen venligst anmode Civilstyrelsen om at kontak
te fonden med henblik pa en eventuel tilpasning af fondens vedtregt. 

Erhvervsstyrelsen anmoder samtidig om at blive holdt orienteret med hen
blik pa registrering af fonden. 

Har I sp0rgsmal, er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

Kopi af dette brev er sendt til fondens advokat (Advokat Lene Diemer, Ny 
Vestergade 17, 1471 Kobenhavn K). 

Med venlig hilsen 

Martin Poulsen 
Fuldmregtig 
Tlf. direkte 9136 6382 

E-post MarPou@erst.dk 

25. januar 2013 

Sag 13-97.472 

/MP 

Deres ref. 03-410-12214 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Alie 17 

2100 K0benhavn 0 

Tlf. 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr 10 15 08 17 

E-post erst@erst.dk 

www.erst.dk 

ERHVERVS-OG 

V)EKSTMINISTERIET 
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Emil Bach Worsøe

Fra: Martin Poulsen

Sendt: 7. juni 2016 11:41

Til: Emil Bach Worsøe

Emne: VS: Vedr. Martinus Idealfond 

Hermed 

 

Vh 

Martin 

  

 

Fra: Martin Poulsen  

Sendt: 28. maj 2014 16:32 

Til: 'Lene Diemer' 
Emne: SV: Vedr. Martinus Idealfond  

 

Kære Lene Diemer, 
 
Erhvervsstyrelsen har den 19. maj 2014 modtaget din mail vedr. mulighed for fusion af de to erhvervsdrivende fonde 
Martinus Idealfond, CVR-nummer 20 03 38 78 og Martinus Aktivitetsfond, CVR-nummer 19 96 14 86. 
 
Erhvervsstyrelsen har bemærket, at Martinus Idealfonden er stiftet under navnet ”Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut” i 1956. I 1996 blev Martinus Aktivitetsfond stiftet af ”Martinus Åndsvidenskabelige Institut”. For at kunne give 
tilladelse til fusionen skal Martinus Aktivitetsfonden være den fortsættende fond, grundet den fondsretlige 
grundsætning om, at midlerne ikke må gå tilbage til stifter.  
 
Erhvervsstyrelsen skal endvidere bemærke, at fusionen alene kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, jf. § 1, nr. 10 i 
bekendtgørelse nr. 1107 af 30. november 20114 om visse vedtægtsændringer for erhvervsdrivende fonde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Poulsen 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Team Fonde, Team Selskab 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 3529 1000 
Direkte: +45 3529 1377 
E-mail: MarPou@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

� Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.  

Fra: Lene Diemer [mailto:ldi@cphlex.dk]  

Sendt: 19. maj 2014 14:07 

Til: Martin Poulsen 
Emne: Vedr. Martinus Idealfond  

 

Kære Martin Poulsen 

 

Vedhæftet fremsendes brev af d.d. samt bilag vedr. Martinus Idealfond mv., jfr. tidligere drøftelser. 

 

Jeg ser frem til at høre fra dig. 
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Med venlig hilsen 

 

Advokat og mediator Lene Diemer 
 

 

Advokatfirmaet Lene Diemer 
CPH LEX advokater 
Ny Vestergade 17 
1471 København K 
  
Tlf. 33 12 79 13 
Fax 33 93 03 13 

 

e-mail: ldi@cphlex.dk  

 

 

 

 

 



1. Baggrund 

FUSIONSPLAN 

Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond 

Martinus Aktivitetsfond 

CVR-nummer 19 96 14 86 

og 

bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond 

Martinus Idealfond 

CVR-nummer 20 03 38 78 

CPH LEX 

ADVOKATER 

Kjeld Fruensgaard 
Henning Schiølt 
Christian Emmeluth, MCJ 
Carsten R. Christiansen 
Susanne Borch, LLM 
Michael Nathan 
Jakob Buss!! 
Lars Dinesen 
Lene Diemer 
Michael jørg!!nsen 
Gry Rambusch 

J.nr. 499.17-02 
ldi@cphlex.dk 

har udarbejdet og underskrevet denne fusionsplan. 

Martinus Idealfond er under navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut" 

oprindeligt oprettet i 1956 af initiativ af forfatteren Martinus Thomsen - kaldes 

Martinus - med et ønske om at stå for udgivelse af Martinus værker om 

kosmologien på forskellige sprog og at udbrede kendskabet til og informere 

om kosmologien. Dette er blandt andet sket ved oprettelse af et 

undervisnings- og feriecenter beliggende i Klint, udgivelse af tidsskriftet 

Ny Vestergade 17 · 1471 København K ·Tlf. 33 '12 7913 · Fax 33 93 æ 13 · www.cphlex.dk 
Kontorfæ llesskab 



CPH LEX 

ADVOKATER 

KOSMOS på forskellige sprog, afholdelse af foredragsrækker og studiekredse 

om kosmologien med mere. 

I forbindelse med aktiviteterne i Martinus Idealfond besluttede bestyrelsen 

tilbage i midt 90'eme, at det var mest hensigtsmæssigt, blandt andet på 

grund af krav fra SKAT, at en del af aktiviteterne i Martinus Idealfond blev 

udskilt til en erhvervsdrivende fond kaldet "Martinus Aktivitetsfond". Martinus 

Aktivitetsfond skul le udføre forlagsaktivitet, kursusvirksom heder mv. De 

resterende aktiviteter - primært af ikke-erhvervsmæssige karakter - forblev I 

Martinus Idealfond. Martinus Idealfond var således en ikke-erhvervsdrivende 

fond, og at Martinus Aktivitetsfond var en erhvervsdrivende fond. 

I 2010 ønskede bestyrelsen for Martinus Idealfond en ændring af vedtægten, 

og i den anledning, og efter lang korrespondance - mere end 2 år - frem og 

tilbage blandt andet mellem Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, blev 

afslutningen på sagsbehandlingen, at Martinus Idealfond havde 

erhvervsmæssige aktiviteter, der gjorde, at fonden var at betragte som en 

erhvervsdrivende fond i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde. 

Ovenstående medfører, at hele fundamentet, og ideen bag spaltn ingen af den 

oprindelige fond, ikke længere var til stede. 

Der er på nuværende t idspunkt således to fonde, der begge er 

erhvervsdrivende, og hvor det er omkostningstungt og fordyrende i forhold t il 

administration, revision mv. På denne baggrund finder bestyrelserne for de to 

fonde, at det vil være fordelagtigt for begge fondene at fusionere, hvilket også 

vil være i overensstemmelse med stifterens oprindelige vilje. 

2 



CPH LEX 

ADVOKATER 

Bestyrelserne for de to fonde skal bemærke, at det oprindeligt aldrig har 

været stifterens mening at skille aktiviteterne ad, men at dette alene er sket 

på baggrund af krav fra myndighederne. 

Det skal endvidere bemærkes, at Erhvervsstyrelsen ved mail af 28. maj 2014 

har tilkendegivet, at Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed for begge fonde 

kan give tilladelse til fusionen under forudsætning af, at den fortsættende fond 

bliver Martinus Aktivitetsfond, hvilket bestyrelserne for de to fonde ved deres 

underskrifter på denne fusionsplan tiltræder. 

2. Oplysninger om fondene 

Fondenes navne er som følger: 

• Martinus Aktivitetsfond, CVR-nummer 19 96 14 86 

Mariendalsvej 94-96 

200 Frederiksberg 

• Martinus Idealfond, CVR-nummer 20 03 38 78 

Mariendalsvej 94-96 

200 Frederiksberg 

Bestyrelsen i Martinus Aktivitetsfond er: 

• Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand) 

• Erik Hvalsøe Hansen 

• Torben Althoff Schåfer 

Bestyrelsen i Martinus Idealfond er: 

• Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand) 

• Jacob Kølle Christensen 

• Per Jan Neergaard-Henrichsen 

3 



CPH LEX 

ADVOKATER 

• Trine Lisbeth Møller 

• Peter Kim Bendtsen 

Bestyrelserne har truffet beslutning om skattefri fusion mellem fondene med 

Martinus Aktivitetsfond som den fortsættende fond. 

Under henvisning til bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse nr. 1064 af 17. 

november 2011 om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervs

drivende fonde (herefter opløsningsbekendtgørelsen) har bestyrelserne 

besluttet nedenstående. 

Bestyrelserne skal bemærke, at fusionen mellem fondene skal gennemføres i 

overensstemmelse med § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 16, stk. 2 i 

opløsningsbekendtgørelsen. Bestyrelserne har således indhentet fondsmyndig

hedens tilladelse til fusionen. 

3. Den fortsættende fonds navn og hjemsted 

Martinus Aktlvitetsfond bliver den fortsættende fond, og Martinus Idealfond 

ophører. 

I denne forbindelse skal det bemærkes, at bestyrelserne har besluttet at 

ændre navnet på Martinus Aktivitetsfond til Fonden Martinus 

Andvidenskabelige Institut, og at bestyrelserne har besluttet, at Martinus 

Aktivitetsfond og Martinus Idealfond skal indgå som binavne til fonden. 

Den fortsættende fond skal have hjemsted i Frederiksberg kommune. 
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CPH LEX 

ADVOKATER 

4. Tidspunkt for fusionens gennemførelse 

Fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2014. I den forbindelse 

skal der foretages tinglysning af ejerskifte, da Martinus Idealfond er ejer af en 

række ejendomme. 

5. Bestyrelsen i den fortsættende fond 

Bestyrelserne for de to fonde har besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne fra 

Martinus Idealfond skal fortsætte som bestyrelse i den fortsættende fond. 

Bestyrelsesmedlemmerne fra Martinus Aktivitetsfond, Erik Hvalsøe Hansen og 

Torben Althoff Schåfer udtræder således. 

Bestyrelsen I den fortsættende fond består herefter af: 

• Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand) 

• Jacob Kølle Christensen 

• Per Jan Neergaard-Henrichsen 

• Trine Lisbeth Møller 

• Peter Kim Bendtsen 

6. Øvrige oplysninger 

Bestyrelserne skal bemærke, at der ikke tillægges bestyrelserne, ledelsen eller 

andre særlige fordele i forbindelse med fusionens gennemførelse. 

Da bestyrelserne i forbindelse med fusionen har besluttet at foretage en 

række yderligere ændringer i vedtægten for den fortsættende fond, vedlæg

ges der et udkast t il den nye vedtægt. 

5 
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CPH LEX 

A DVO KATER 

Til denne fusionsplan vedlægges endvidere en mellembalance, jf. opløsnings

bekendtgørelsens § 19 . 

7. Underskrifter 

Ovenstående fusionsplan tiltrådt den 23. november 2014 . 

for Martinus Aktivitetsfond 

Willem Erik Hvalsøe Hansen 

Torben Althoff Schåfer 

Trine Lisbeth Møller 

Peter Kim Bendtsen 
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Emil Bach Worsøe

Fra: Martin Poulsen
Sendt: 7. juni 2016 11:51
Til: Emil Bach Worsøe
Emne: VS:  Martinus Åndsvidenskabelige institut - Tidligere Martinus Aktivitetsfond
Vedhæftede filer: Erhvervsdrivende fond - nye vedtægter.doc.pdf

Hermed 
 
Vh 
Martin 
 
 

Fra: Lene Diemer [mailto:ldi@cphlex.dk]  
Sendt: 7. oktober 2014 14:34 
Til: Martin Poulsen 
Emne: Martinus Åndsvidenskabelige institut - Tidligere Martinus Aktivitetsfond 
 
Kære Martin Poulsen  
 
Jeg har stykket en fusionsvedtægt sammen vedr. Martinus Åndsvidenskabelige Institut . Det har ikke været helt 
ukompliceret, da Idealfonden ejer hovedsædet – derfor har jeg været nød til at ændre ”leje” til ”drive” i formålet 
selvom stifter i de oprindelige vedtægter for Aktivitetsfonden har skrevet, at der ikke må ændres i 
formålsbestemmelsen. 
 
Ellers har jeg forsøgt i videst muligt omfang at tage højde for dels stifters tilkendegivelser, dels den nye fondslovs 
bestemmelser.  
 
Jeg håber hermed, at det er ok at sende udkastet til dig til forhåndsgodkendelse inden bestyrelsen skriver endeligt 
under på det hele. Vi skal jo også have lavet en kapitalforhøjelse og en del ejendomsoverførsler fra Idealfonden til 
den fusionerede fond. 
 
Du er velkommen til at ringe mig op, såfremt det fremsendte giver anledning til spørgsmål. 
 

Med venlig hilsen 
  
Advokat og mediator Lene Diemer 
CPH LEX advokater 
Ny Vestergade 17 
1471 København K 

CVR.nr. 27 07 17 16 
  
Tlf. 33 12 79 13 og  
Fax 33 93 03 13 

 

E-mail: ldi@cphlex.dk 
 
Denne e-mail fra Cphlex-Advokater kan indeholde fortroligt materiale. E-mailen og eventuelle vedhæftede 
dokumenter er kun beregnet for ovennævnte adressat(er). Såfremt De ikke er den rette modtager, bedes De 
venligst kontakte afsenderen ved at besvare denne e-mail samt tilintetgøre den originale e-mail, samtlige kopier 
af denne og eventuelle vedhæftede dokumenter.  
 
This e-mail from the law firm Cphlex may contain privileged and confidential information. The e-mail and any 
attachments are for the sole use of the addressee(s) stated above. If you are not the intended recipient, please 
contact the sender by reply e-mail and destroy the original e-mail, all copies of the e-mail and any attachments. 
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Anders Bentzen

Fra: Sigrid Rønne
Sendt: 9. april 2015 13:08
Til: Anders Bentzen
Emne: VS: Fusion - Gennemførelse - Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut - SAG 

14-435.812 + 14-435.807
Vedhæftede filer: aktivitetsfond.pdf; idealfond.pdf; Endelig fusionsbekræftelse-AktivitetsFond.pdf; 

Endelig fusionsbekræftelse-IdealFond.pdf

 

 

Med venlig hilsen 
 
Sigrid Rønne 
Fuldmægtig 
 
ERHVERVSSTYRELSEN 
Team Fonde 
 
Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
2100 København Ø 
Telefon: +45 3529 1000 
Direkte: +45  
E-mail: SigBan@erst.dk 
www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

�Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.  

Fra: Pia Møller Poulsen [mailto:pmp@cphlex.dk]  
Sendt: 13. marts 2015 14:13 
Til: Sigrid Bang 
Emne: VS: Fusion - Gennemførelse - Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut - SAG 14-435.812 + 14-435.807 
 

Hej Sigrid 

 

Kan du samtidig med nedenstående registreringer også registrere direktøren i fonden, eller skal jeg selv gøre det 

selvstændigt i jeres nye system ? 

 

Hvis du kan, får du lige oplysningerne her: 

 

Direktør: 

Per Jan Neergaard- Henrichsen 

Herluf Trolles Gade 6 

1052 København K. 

Cpr.nr. 130955-0427  

 

God weekend. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pia Møller Poulsen 

Sekretær 
 
Jeg træffes normalt ikke onsdage. 
 

Advokatfirmaet Lene Diemer 
CPH LEX advokater 
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Ny Vestergade 17 
1471 København K 

CVR.nr. 27 07 17 16 
  
Tlf. 33 12 79 13 
Fax 33 93 03 13 

 

e-mail: pmp@cphlex.dk  

 

 

 

 

 

Fra: Pia Møller Poulsen  
Sendt: 27. februar 2015 16:30 
Til: 'Sigrid Bang' 
Cc: Lene Diemer 
Emne: Fusion - Gennemførelse - Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut - SAG 14-435.812 + 14-435.807 
 

Kære Sigrid 

 

Under henvisning til dit brev af 5. januar 2015, fremsendes vedhæftet: 

 

1) Anmeldelse af fusion – gennemførelse for Martinus Aktivitetsfond – cvr.nr. 19 96 14 86  

2) Anmeldelse af fusion – gennemførelse for Martinus Idealfond – cvr.nr. 20 03 38 78 

3) Beslutningsreferat fra Martinus Aktivitetsfond 

4) Beslutningsreferat fra Martinus Idealfond  

 

Jeg skal anmode om, at fusionen registreres, og at den ”nye” fond registreres med nyt navn, kapitalforhøjelse, 

bestyrelsessammensætning, tegningsregel osv., jfr. fusionsplanen og mit brev af 8. december 2014. 

 

Jeg ser frem til at høre fra dig, og hvis du mangler noget, må du bare sige til. 

 

God weekend og tak for din hjælp. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Pia Møller Poulsen 

Sekretær 
 
Jeg træffes normalt ikke onsdage. 
 

Advokatfirmaet Lene Diemer 
CPH LEX advokater 
Ny Vestergade 17 
1471 København K 

CVR.nr. 27 07 17 16 
  
Tlf. 33 12 79 13 
Fax 33 93 03 13 

 

e-mail: pmp@cphlex.dk  
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Bestyrelsesmøde 

Martinus Idealfond 

Med henvisning til beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 23 . november 2014 og 

den på mødet underskrevne fusionsplan, er det dags dato enligt besluttet at opløse 

fonden f\IJartinus Idealfond, CVR. J\Jr. 20 03 38 78 og lade samtl ige akl' iver og passiver 

overgå til Martinus Aktivitetsfond, CVR. !'Jr. 19 96 14 86, i henhold til det i 

fusionsplanen aftalte og den af Erhvervsstyrelsen den 22. november 2014 fore tagne 

offentliggørelse. 

Så ledes besluttet på bestyrelsesmødet, den Z. Jj..z. 

. -----&b ( -~ 
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Jacob 
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Trine Lisb eth Moller 
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Korrespondance mellem Ingrid holck og rådet ved Martinus Institut  

5.marts til 26. juni 2016 
 

angående martinus love fra 1982 
 

 
5. marts 2016  
 
Til Rådet ved Martinus Institut 
 
 
Kære Willy, Per Jan, Trine, Jacob, Peter og Mary 
 
 
 
Det fremgår af lovene fra 1982, at Rådet skal bestå af 5 medlemmer med stemmeret og to 
suppleanter, altså i alt 7 medlemmer. 
 
Jeg har i længere tid arbejdet på en liste over rådet ved Martinus Institut for at forstå det historiske 
forløb med hensyn Rådet. Det har vist sig, at der er interesse blandt mange af Martinussagens 
venner for en sådan liste, og eftersom MI ikke selv har lagt en sådan ud, vil vi nu lægge denne liste 
ud på martinus-webcenter: 
 
I den anledning vil jeg gerne forære listen til Instituttet, og bede Jer hjælpe mig med at rette de fejl, 
der måtte være. Hensigten er, at listen skal rettes løbende, og at den efterhånden skal blive 100% 
rigtig. 
 
Ved udarbejdelsen af listen har det vist sig, at rådet, efter at Rolf Elving gik ud i 1986, i flere 
perioder ikke tog nye suppleanter ind, så det kun bestod af 6 medlemmer og endda i årene 2001-
2003 var helt nede på 5 medlemmer. 
 
Det undrer mig, fordi fraværet af en suppleant selvsagt  betyder noget for beslutningsprocessen. 
Den manglende suppleant har jo taleret, og ville måske med sine argumenter kunne have påvirket 
den endelige beslutning. Derfor vil det være logisk at sætte spørgsmålstegn ved de beslutninger, 
som bliver taget, når rådet ikke er oppe på de 7 personer, sådan som Martinus ønskede i lovene 
fra 1982, hvor det gøres meget tydeligt klart, at der hele tiden skal udpeges to suppleanter som 
skal “stå i lære”. 
 
Nu viser der sig, at lovene fra 2014 har ændret dette til at være et frit valg. 
Dette må siges at være en ændring som har meget stor betydning for rådets arbejde fremover, og 
jeg har derfor undersøgt hvad Martinus mente med hensyn ændringer af lovene fra 1982. Det står i 
§ 9, Vedtægtsændringer, som det daværende råds kommentar: 
 

"Her er det stærkere end tidligere fastslået, at der ikke i fremtiden må ændres på 
Instituttets principielle formål og struktur. 
 
Det må ventes, at man i fremtiden i så høj grad som overhovedet muligt vil 
respektere det udtrykkelige ønske, Martinus her har  fremsat, om ikke at ændre på de 
virkelig afgørende paragraffer. 
 
Og det må ventes, at man kun ændrer på de øvrige bestemmelser, når 
omstændighederne gør det tvingende nødvendigt." (min fremhævning med fed) 

 
Derfor vil jeg spørge Jer om hvilke tvingende omstændigheder, som har ført til ændringen i de 
nye love fra gl. § 5 Stk 4 til ny § 6 Stk. 3 ? 
Jeg vedhæfter et aftryk af den information, som for øjeblikket findes på Instituttets hjemmeside om 
rådets sammensætning. Såvidt jeg kan se, viser dette ikke den aktuelle situation. Jeg beder Jer 
om om at sende mig den opdaterede rådsliste. 



 
Med venlig hilsen 
Ingrid Holck 
 
 
15. marts 2016 
 
Kære Ingrid Holck 
 
Tak for din email af 5. marts.  
 
Vi vender tilbage snarest muligt. 
 
Venlig hilsen 
Rådet for Martinus Institut 
 
 
15. april 
 
Rådet for MI <raadet@martinus.dk> Fri, Apr 15, 2016 at 11:54 AM 
To: mail@ingridholck.com 
 
Kære Ingrid 
 
Tak for din mail/brev af 5. marts om rådets sammensætning m.v. 
 
Vi kan ikke imødekomme dine ønsker, idet det ikke er rådets opgave at korrigere de fejlbehæftede 
oplysninger, du ønsker at offentliggøre. 
 
I forbindelse med din henvendelse til Erhvervsstyrelsen, kan vi henvise til Erhvervsstyrelsens svar, 
hvoraf 
det fremgår, at du ikke er part i fondssagen. 
 
Kærlig hilsen 
Rådet for Martinus Institut 
 
 
15. april 2016 
 
Til Rådet ved Martinus Institut 
 
 
Kære Willy, Per Jan, Trine, Jacob, Peter og Mary. 
 
  
Siden jeg sidst skrev til jer og sendte rådslisten (5. marts 2016), har jeg arbejdet videre med at 
sammenligne de love, som Martinus gav os i 1982, med dem vi har i dag. 
 
Jeg har nogle spørgsmål om, hvorfor man har lavet ændringerne. 
 
Det ser ud til, at man har ændret noget i lovene til noget, som er ude af harmoni med de 
vejledninger, som Martinus gav om, hvordan rådet og instituttet skulle ledes. 
 
Det alvorligste spørgsmål, jeg vil stille jer, er: Hvordan har man kunnet ændre de love, om hvilke 
der står, at de ikke må ændres, herunder specielt ændringerne i § 3 ? 
 



Men der er så mange andre ændringer, som jeg ikke forstår nødvendigheden af og meningen med.   
 
Jeg vil derfor bede jer om at hjælpe mig med at få forståelse af dette problem og vil gerne have 
møde og en samtale med jer om hvorfor det er sket. 
 
Med venlig hilsen 
Ingrid Holck 
————————- 
PS. 
For at vise, hvad jeg gerne vil have rede på, har jeg samlet ændringerne i filen 
”VÆRD AT VIDE OM ÆNDRINGERNE I MARTINUS LOVE FRA 1982. 
 
Til jeres orientering vedhæfter jeg de to sammenligningsskemaer jeg har fremstillet. 
1)    Sammenligningsskema-A-vedtægter-1982-og-2014 (om ikke tilladte ændringer) 
  - 
2)    Sammenligningsskema-B-rådets-sammensætning-1982-1996-2003-2014 
	

 
15. juni 2016 
 
Kære Willy, Per Jan, Trine, Jacob, Peter og Mary. 
 
 
For to måneder siden, den 15. april 2016, skrev jeg, som det fremgår af korrespondanæn, til 
jer og anmodede om et møde for at tale med jer om ændringerne af Martinus' love fra 1982. 
 
Da jeg efter 10 dage intet svar havde fået, henvendte jeg mig for 2. gang - sammen med Vagn 
Noach og Jan Langekær - direkte til Erhvervsstyrelsen, som gav os aktindsigt og sendte os alle 
relevante dokumenter. 
 
Jeg har nu færdiggjort gennemgangen af aktindsigten fra Erhvervsstyrelsen, og forklaringen på 
de selvmodsigende nye love fra 2014 viser sig at være ganske enkel: 
 
Ved sammenlægningen af de to fonde i 2014 var man - på grund af fondsloven - nødt til at 
lade Aktivitetsfonden være den fortsættende fond, grundet den fondsretlige grundsætning om, 
at midler ikke må gå tilbage til stifter. 
  
Problemet vi nu står overfor er, at 2014-vedtægterne ikke er i overensstemmelse med stifters 
vedtægter, og det skal de være ifølge fondsloven. Ingen vedtægtsændringer må stride mod 
oprettelsesdokumentet for fonden. 
 
Derfor er vores fælles opgave nu at føre vedtægterne tilbage til vedtægterne fra 1982. 
 
Den mest smidige måde at få dette gennemført på er, at rådet - fonden - sender en begæring 
herom til Erhvervsstyrelsen, og det er det, jeg ønsker at drøfte nærmere med jer på et møde. 
 
Hvis I fortsat ikke ønsker et møde med mig om dette, vil jeg ved en fortsættelse af min kontakt 
med Erhvervsstyrelsen få tilbageførelsen af vedtægterne gennemført på anden måde.  
 
Som sagt kan der ikke herske tvivl om, at vedtægterne ikke må stride mod 
oprettelsesdokumentet for fonden, og det gør de nu. 
 
Da mange af Sagens venner gerne vil høre om, hvordan det gik til, at vi mistede lovene fra 
1982, er jeg er igang med at lave et powerpointshow med dokumentation fra aktindsigten. Hvis 
I har lyst til at se det, vil jeg gerne vise det til Jer. Jeg skal vise det på Kragsbjerggaard tirsdag 



den 28. juni, og vil også kunne vise det på Klint i løbet af sommeren eller senere, hvis 
undervisningsgruppen er interesseret. 
 
Med venlig hilsen 
Ingrid Holck 

 

Rådet for MI 
 Jun 21 (2 days 

ago) 
 

 
 

 
to Ingrid 

 
 

Kære Ingrid Holck 
  
Tak for din henvendelse. 
  
Vi skal for en god ordens skyld gøre dig opmærksom på, at du ikke er part i sagen. 
  
Vi er bekendt med Jan Langekærs, Vagn Noachs og din korrespondance med Erhvervsstyrelsen, og jeres her 
fremsatte påstande mod Instituttet. Alle de fremsatte påstande i forhold til Instituttets fonde, herunder den 
fusionerede fond Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (FMÅI), er udelukkende en sag mellem fonden og 
fondsmyndighederne, som har godkendt vedtægterne og fusionen af fondene. (Love Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut (1982) er i øvrigt vedlagt som bilag til den nuværende FMÅI-fundats og er således taget i fuld anvendelse i 
fondens nuværende bestyrelse). 
  
Når man ansøger om fusion og nye vedtægter hos fondsmyndighederne, påser disse, at vedtægterne er i 
overensstemmelse med stifters vilje. Fondsmyndighederne er særdeles restriktive i den henseende. 
Fondsmyndighederne har godkendt FMÅI-vedtægterne og har dermed konkluderet, at vedtægterne, udover at 
være i fuld overensstemmelse med fondsloven, også er i overensstemmelse med stifters vilje. 
  
Fondsmyndighederne vil, som deres standardprocedure, føre løbende tilsyn med FMÅI. Udenforståendes 
(tredjeparts) eventuelle klage- og bekymringspunkter skal henvendes til fondsmyndighederne, som I allerede har 
gjort. Fondsmyndighederne medtager tredjeparts klage- og bekymringspunkter i deres almindelige 
tilsynsprocedure og påser herefter, at der ændres i vedtægter el., såfremt der skulle være grund herfor. 
  
Vi skal gøre opmærksom på, at jeres fremsatte påstande er fejlbehæftede, mangelfulde og urigtige og på flere 
punkter i uoverensstemmelse med den aktuelle fondslovgivning. Vi vil derfor bede jer at ophøre med at fremsætte 
disse påstande mod Instituttet i det offentlige rum, og i stedet benytte jer af de officielle klagemuligheder hos 
myndighederne. 
  
Vi vil opfordre til, at I overvejer behovet for at agere offentligt, som I nu gør. En offentlig debat af denne karakter 
har ingen indvirkning på hverken Instituttets eller fondsmyndighedernes beslutninger. Når I fremsætter jeres 
urigtige og krænkende påstande offentligt, skaber I uro blandt de interesserede og sætter Instituttet i et dårligt lys. 
Vi henstiller derfor venligst til, at I overvejer, hvis sag I tjener med jeres offentlige aktiviteter. 
  
  
Venlig hilsen 
Rådet for Martinus Institut 

 
23. juni 
 
 
Kære medlemmer af Martinus’ råd, 
 
Tak for jeres svar, hvoraf det fremgår, at I ikke ønsker at mødes med mig for at drøfte 
vedtægtsændringerne. 
 
I oplyser, at det, vi har fundet ud af, er “fejlbehæftet”, men I konkretiserer det ikke. 
 
I bedes venligst meddele mig, hvad der ikke er korrekt i det, vi har indsendt til Erhvervsstyrelsen, 
da vi naturligvis ikke er interesseret i at udbrede urigtige oplysninger. 
 
I fortæller mig, at jeg “ikke er part i sagen”, men det kan jeg ikke forstå, for vi er alle part i Martinus 
Sag, og derfor kan I være forsikret om, at jeg nøje har overvejet, at jeg tjener Martinus Sag bedst 



ved at hjælpe ham med at få vedtægterne i Instituttets FMÅI-fond bragt i overensstemmelse med 
hans 1982-love. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ingrid Holck 

26. juni 2016 

Kære Ingrid Holck 
 

Tak for din tilbagemelding. 
 

Alle, der interesserer sig for Martinus' åndsvidenskab, føler i større eller mindre udstrækning, at de 
er ”part” i Martinus' Sag. Der er jo ikke noget medlemskab, men alle kan frit støtte Martinus' Sag 
med gaver og bidrag, som frivillig medarbejder, med oprettelse af studiegrupper og med selv at 
arrangere foredrag og lignende. 

 

Når det gælder Martinus Instituts interne, administrative arbejde, er de interesserede ikke part. 
Martinus ønskede, at rådet og Instituttets medarbejdere tog sig af opgaverne med at bevare og 
udgive værket, administrere Instituttet og kursuscenteret, osv. 

 

Fonden, dens vedtægter, love, regler mv. er også et internt anliggende. Interesserede i Martinus' 
sag er heller ikke her ”part”. I forhold til godkendelse og tilsyn med Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut, er det kun Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, der kan kaldes ”part” i 
sagen, - ud over fonden selv. 

 

Det er muligt, at du har et stort kendskab til fondslovgivningen og derfor gerne vil hjælpe med at 
udforme vedtægterne, så de efter din faglige bedømmelse er korrekte. Rådet har dog valgt at få 
vejledning hos advokater, der har fondslovgivningen som deres speciale. Som vi har nævnt før, 
sikrer fondsmyndigheden sig også, at fonden, vedtægterne mv. er i overensstemmelse med stifters 
ønsker. 

 

Selvfølgelig lytter rådet til interesseredes råd og vejledning. Men det undrer os, at du uden at være part 
i fondssagen vedblivende klager til fondsmyndighederne over vedtægter og andet, som myndighederne 
selv har godkendt som værende i overensstemmelse med både Martinus' ønsker og 
fondslovgivningens regelsæt. Dine aktiviteter i den forbindelse er ikke en hjælp, men derimod en gene 
for Instituttet. 

 

Vi skal fortsat bede dig om at ophøre med at offentliggøre urigtige påstande om Instituttet. 
 

Da du ikke er part, kan vi ikke kommentere de faktuelle fejl i jeres materiale. Men vi kan oplyse, at 
rådet er i gang med at udfærdige et notat, som fortæller om fondenes historie og baggrunden for de 
tiltag, der gennem årene er sket. Notatet vil blive offentliggjort på Instituttets hjemmeside. 

 

Venlig hilsen 
Rådet for Martinus Institut 

 
 
 
mail 14. juli 2016 
 
Kære medlemmer af rådet for Martinus Institut, 
 

Tak for jeres svar af 26. juni 2016, hvor I igen beder mig om ikke gå ud i det offentlige rum med 
henblik på at få de nye love fra 2014 bragt i overensstemmelse med Martinus bestemmelser i hans 
love fra 1982. 
 



Det er nu fjerde gang, jeg rækker hånden frem til et samarbejde med henblik på at få rettet de fejl, 
som blev begået ved dannelsen af Finn Bentzens såkaldt “geniale” to-fonde-fundament i 1996. 
 
Det ville være bedst for rådets renommé, at det var jer, som tog initiativet til at få rettet fejlene, fordi 
de danske fondslove vil medføre, at Styrelserne - før eller siden - vil sørge for at disse fejl bliver 
rettet.  
 
Der står i oprettelsesdokumentet fra 1982, både i § 2 og § 3, at Martinus bestemte, at det skulle 
være en almennyttig fond, så når ordet “almennyttig” ikke forekommer i lovene fra 2014, så skal de 
- uden skygge af tvivl - laves om. 
 
Spørgsmålet er, om I vil medvirke til det. En henvendelse fra jer til Erhvervsstyrelsen vil være den 
smidigste måde at få fejlene rettet på. 
 
Jeg har konsulteret en dygtig advokat, som har forklaret mig, at Styrelserne ikke har pligt til at 
reagere på min henvendelse, eftersom jeg ikke er “part i sagen”. Men de har pligt til at  reagere på 
følgende 4 former for henvendelse: fra fondens bestyrelse, fra fondens revisor, fra fondens 
advokat, og hvis de bliver kontaktet af pressen.  
 
Eftersom begrebet “presse” har ændret sig i takt med at de sociale medier har taget over som 
nyhedskilde, var hans råd til mig først at indsende dokumentation, som “ikke var til at komme 
udenom” og derefter at gå ud på de sociale medier, det vil sige Youtube og Facebook. Det mente 
han, ville kunne få Erhvervsstyrelsen til at kigge på sagen. 
 
Det er derfor, at jeg har skrevet til jer 3 gange for at mødes med jer med henblik på at undgå at 
blæse denne sag unødigt op i offentligheden.  
 
I skal vide, at jeg har den største forståelse for, hvilket pres Finn Bentzen lagde på rådet specielt i 
perioden omkring 1994-1996. Ikke desto mindre hviler ansvaret for oprydningen nu på jer. I takt 
med at uvidenheden fjernes blandt sagens venner ved hjælp af den Youtube-video, som bliver lagt 
ud på nettet i dag, 14. juli 2016, vil I komme til at møde et stadigt voksende krav fra sagens venner 
om at få sandheden frem.  
 
Det drejer sig ikke om at finde såkaldt “skyldige”, alle er jo tilgivet på forhånd, men som rådet ved 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut er det jeres pligt at analysere forløbet og få rettet fejlene.  
 
Med venlig hilsen, 
Ingrid Holck 
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