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ERHVERVSMINISTERIET 

 Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
 
Sendt til advokat Henrik Møgelmose pr. e-mail 
HM@kromannreumert.com 

Vedtægtsændring og udpegningsperiode, Fonden Martinus Ånds-
videnskabelige Institut, CVR-nr. 19 96 14 86 
 
Erhvervsstyrelsen modtog den 16. juni 2016 anmodning om tilladelse til 
at ændre vedtægtens § 6. 
 
Styrelsen anmodede den 26. september 2016 om en redegørelse for hvor 
længe hvert enkelt medlem i fondens bestyrelse har siddet i henholdsvis 
bestyrelsen for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (tidligere 
Martinus Aktivitetsfond), CVR-nr. 19 96 14 86 og Martinus Idealfond, 
CVR-nr. 20 03 38 78. Denne redegørelse blev modtaget hos styrelsen 
den 19. oktober 2016. 
 
1. Erhvervsstyrelsens vurdering af udpegningsperiode 
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (tidligere Martinus Aktivi-
tetsfond) og Martinus Idealfond er fusioneret, hvilket indebærer univer-
salsuccession. 
 
Det bevirker efter Erhvervsstyrelsens vurdering at de bestyrelsesmed-
lemmer, som overgik fra den ophørende til den fortsættende fond, er 
bundet af den 7-årige udpegningsperiode, da en sådan fandtes i begge 
fondes vedtægter. Udpegningsperioden gælder både som bestyrelses-
medlem og suppleant, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, sidste pkt. Formanden 
Willem Johannes Kuijper er ikke omfattet af en sådan udpegningsperio-
de, jf. vedtægtens § 10, stk. 6. 
 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer er således omfattet af den 7-årige ud-
pegningsperiode og skal fratræde ved udløbet af den enkeltes periode. 
 
I henhold til redegørelsen er bestyrelsesmedlemmerne tiltrådt som besty-
relsesmedlem eller suppleanter i enten Fonden Martinus Åndsvidenska-
belige Institut (tidligere Martinus Aktivitetsfond) eller Martinus Ideal-
fond på følgende datoer: 
 

x Willem Johannes Kuijper: 1/1 1996 
x Jacob Kølle Christensen: 5/12 2009 
x Trine Lisbeth Möller: 7/8 2009 
x Per Jan Neergaard-Henrichsen: 29/3 2008 
x Peter Kim Bendtsen: 4/9 2011 
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Efter styrelsens opfattelse medfører dette, at Jacob Kølle Christensen, 
Trine Lisbeth Möller og Per Jan Neergaard-Henrichsen efter vedtægten 
skal fratræde fondens bestyrelse med øjeblikkelig virkning, da de ikke 
opfylder kravet i vedtægtens § 6, stk. 3, sidste pkt., jf. lov om erhvervs-
drivende fonde § 45, 2. pkt. 
 
Willem Johannes Kuijper kan i henhold til vedtægtens § 10 selv be-
stemme, hvornår han ønsker at udtræde af bestyrelsen, mens Peter Kim 
Bendtsen først skal udtræde af bestyrelsen den 4/9 2018. 
 
2. Afslag på vedtægtsændring 
Erhvervsstyrelsen kan i henhold lov om erhvervsdrivende fonde § 89 ik-
ke give tilladelse til den foreslåede ændring af vedtægtens § 6. 
 
En vedtægtsændring forudsætter at den bestemmelse, der ønskes ændret, 
ikke kan opfyldes eller er blevet uhensigtsmæssig. Ændring af vedtægten 
skal endvidere være i fondens interesse. 
 
Styrelsen finder det ikke godtgjort, at den nugældende § 6 i vedtægten 
ikke kan opfyldes eller er blevet uhensigtsmæssig. Vi kan endvidere, i de 
dokumenter, som er blevet indsendt i forbindelse med fusionen, ikke 
finde belæg for, at der ved fusionen var forudsat, at bestyrelsen i den 
forsættende fond ikke var bundet af den tidligere gældende udpegnings-
periode på syv år. 
 
Det er i øvrigt styrelsens opfattelse, at det formål som ønskes opnået 
med den foreslåede vedtægtsændring ikke egner sig som en egentlig 
vedtægtsændring. 
 
Styrelsen finder, som det fremgår nedenfor i punkt 3, at bestyrelsen i 
stedet bør anmode om dispensation fra den pågældende vedtægtsbe-
stemmelse, såfremt dette vil være i fondens interesse. 
 
3. Mulighed for at anmode om dispensation 
Styrelsen vil i henhold lov om erhvervsdrivende fonde § 61 kunne med-
dele samtykke at et eller flere af de pågældende bestyrelsesmedlemmer i 
Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut kan fortsætte i bestyrelsen 
i en midlertidig periode. 
 
Dette vil kræve, at fondens bestyrelse beslutter (uden deltagelse af det 
enkelte medlem, hvis periode skal forlænges), at et medlems udpeg-
ningsperiode skal forlænges. Beslutningen skal indsendes til styrelsen 
sammen med en redegørelse for forlængelsen af perioden. En eventuel 
dispensation vil ikke kunne være længere end 7 år fra fusionsdatoen, 
hvilket vil sige fra den 23. februar 2015, hvor fusionen fik retsvirkning. 
 
De anmodede oplysninger skal være modtaget i styrelsen inden 4 uger, 
hvilket vil sige senest den 8. februar 2017. I modsat fald vil styrelsen 



 3/3 
 
 

træffe afgørelse i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde § 45, 2. 
pkt., som oplyst ovenfor i punkt 2. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail til 
adressen ean@erst.dk eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Al-
lé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, senest fire uger efter, at afgø-
relsen er meddelt fonden, jf. erhvervsfondslovens § 130. Styrelsen skal 
til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse med en even-
tuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilbagebetales, så-
fremt der gives medhold i klagen. 
 
Hvis I har spørgsmål til denne afgørelse, skal I være velkomne til at kon-
takte mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Emil Bach Worsøe 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 35 29 14 12 
E-post EmiWor@erst.dk 
 
 
 
 


