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PER E-MAIL (EMIWOR@ERST.DK) 

Erhvervsstyrelsen 

Fondstilsynet 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Att.: Fuldmægtig Emil Bach Worsøe 

 

X16-AZ-69-XZ - FONDEN MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT (CVR-NR. 19 

96 14 86) - ANSØGNING OM DISPENSATION 

 På vegne min klient Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (herefter "Fonden") retter 

jeg henvendelse vedrørende dispensation for udpegningsperioden for to af de nuværende 

medlemmer i Fondens bestyrelse.  

1. BAGGRUND 

Fondens nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer: 

 

 Willem Johannes Kuijper, formand 

 Jacob Kølle Christensen 

 Trine Lisbeth Möller 

 Per Jan Neergaard-Henrichsen 

 Peter Kim Bendtsen 

 

I henhold til Erhvervsstyrelsens afgørelse af 12. januar 2017 skal bestyrelsesmedlemmerne Jacob Kølle Chri-

stensen, Trine Lisbeth Möller og Per Jan Neergaard-Henrichsen fratræde som følge af den 7-årige udpeg-

ningsperiode i § 6, stk.2, i Fondens vedtægter, medmindre - som anført i Erhvervsstyrelsens afgørelse af 12. 

januar 2017 - Fondens bestyrelse beslutter at forlænge udpegningsperioden. 

  

På denne baggrund har Fondens bestyrelse på et bestyrelsesmøde i Fonden den 17. januar 2017 besluttet at 

forlænge udpegningsperioden for Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth Möller til tidspunktet for den ende-

lige afslutning af den retssag, som aktuelt Fonden er involveret i, jf. punkt 3.2 nedenfor, dog ikke længere end 

til henholdsvis udgangen af 2019 for Jacob Kølle Christensen og til udgangen af 2021 for Trine Lisbeth Möller.  

 

Det er samtidig besluttet, at Per Jan Neergaard-Henrichsen i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens af-

gørelse udtræder som bestyrelsesmedlem og erstattes af den nuværende suppleant Mary McGovern. 

 

Kopi af protokollat fra Fonden bestyrelsesmøde den 17. januar 2017 er vedhæftet som bilag 1. 

2. ANSØGNING 

2.1 I henhold til § 61 lov om erhvervsdrivende fonde skal jeg med henvisning til bestyrelsens beslutning ansøge 
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om dispensation fra den 7-årige udpegningsperiode i § 6, stk. 2, i Fondens vedtægter for bestyrelsesmed-

lemmerne Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth Møller, således disse kan fortsætte i Fondens bestyrelse i 

en yderligere periode indtil den verserende retssag, jf. punkt 3.2 nedenfor, er endeligt afsluttet, dog for Jacob 

Kølle Christensens vedkommende ikke længere end til udgangen af 2019 og for Trine Lisbeth Möllers ved-

kommende ikke længere end til udgangen af 2021.  

2.2 Finder Erhvervsstyrelsen ikke at kunne meddele dispensation til de ansøgte forlængelser af udpegningsperio-

den for såvel Jacob Kølle Christensen som Trine Lisbeth Möller ansøges der samtidig om dispensation for én 

af disse.  

3. BEGRUNDELSE  

3.1 Bestyrelsens beslutning om at forlænge udpegningsperioden for Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth 

Möller er begrundet i bestyrelsens ønske om at sikre kontinuitet i forhold til den mangeårige retssag, som 

Fonden aktuelt er involveret i.  

3.2 Retssagen, der er en ophavsretssag, blev anlagt af Fonden den 29. maj 2013 ved Københavns Byret mod en 

række enkeltpersoner, virksomheder og fonde med interesse for Martinus. Den samlede personkreds, inklusi-

ve dem, der er involveret i virksomhederne og fondene, udgøres reelt af fire personer, der selv betegner sig 

som "firkløveret".  

Søgsmålet drejer sig blandt andet om en række anerkendelsespåstande vedrørende ulovlige ophavsretlige 

handlinger, idet Martinus' værker er blevet ulovligt kopieret og distribueret af firkløveret. Disse anerkendelses-

påstande fik Fonden fuldt medhold i ved en deldom afsagt den 11. december 2014. Forventningen var heref-

ter, at retssagen hurtigt kunne færdigbehandles ved en delhovedforhandling om det erstatningskrav, Fonden 

har mod firkløveret for de ulovlige ophavsretlige handlinger. Firkløveret er imidlertid lykkedes med at trække 

retssagen i langdrag med forsøg på at få deldommen anket til landsretten, hvilket blev afvist af Procesbevil-

lingsnævnet, samt ved at inddrage en helt ny påstand, der blev afvist af byretten på grund af manglende retlig 

interesse, hvilket firkløveret også forsøgte at få anket til landsretten, men som også blev afvist af Procesbevil-

lingsnævnet.  

Senest har firkløveret forsøgt at få retssagen udsat på syn og skøn, hvilket Fonden har protesteret imod, idet 

Fonden ønsker sagen fremmet så hurtigt som muligt. Københavns Byret har den 31. januar 2017 afvist firklø-

verets anmodning om syn og skøn, og retssagen står således p.t. på berammelse af den resterende del af 

retssagen på et telefonisk retsmøde den 10. februar 2017. 

3.3 I Fondens bestyrelse har retssagen siden den blev anlagt i 2013 været varetaget af Per Jan Neergaard-

Henrichsen, Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth Möller, der alle har været medlemmer af den arbejds-

gruppe under bestyrelsen, der har haft det løbende ansvar for retssagen. Det var som nævnt ovenfor forvent-

ningen, at retssagen var blevet afsluttet for lang tid siden med mulighed for at have de tre nævnte personer til i 

Fondens interesse, at følge retssagen helt til dens afslutning. Dette har som det ligeledes følger af ovenståen-

de desværre ikke været muligt som følge af firkløverets ageren under retssagen. 

 

Trine Lisbeth Möller, der er uddannet jurist, har et indgående kendskab til retssagen og virker som bindeled 

mellem bestyrelsen og den af Fonden antagne eksterne advokat, mens Jacob Kølle Christensen har haft sær-

ligt fokus på de økonomiske elementer i retssagen. Det er endvidere Jacob Kølle Christensen, der skal vidne 

på bestyrelsens vegne ved delhovedforhandlingen om Fondens erstatningskrav. 
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3.4 Det er opfattelsen i Fondens bestyrelse, at det for et positivt udfald af retssagen er af afgørende betydning, at 

der blandt medlemmerne af Fondens bestyrelse er personer, der kender den fulde historik omkring retssagen 

og som har de nødvendige forudsætninger for på et oplyst og kvalificeret grundlag at interagere med Fondens 

eksterne advokat.  

Ingen af de øvrige medlemmer af Fondens bestyrelse eller de nuværende suppleanter har de tilnærmelsesvis 

samme forudsætninger for at varetage Fondens interesser i retssagen som Jacob Kølle Christensen og Trine 

Lisbeth Möller. 

3.5 Bestyrelsens beslutning om at meddele dispensation medfører, at medlemmerne af Fondens bestyrelsen vil 

udtræde på følgende tidspunkter: 

 Per Jan Neergaard-Henrichsen i 2017 

 Peter Kim Bendtsen i 2018 

 Jacob Kølle Christensen når retssagen er afsluttet dog senest i 2019 

 Mary McGovern (indtræder i stedet for Per Jan Neergaard-Henrichsen) i 2020 

 Trine Lisbeth Möller når retssagen er afsluttet dog senest i 2021 

 

Bestyrelsens formand, Willem Johannes Kuijper, beslutter efter § 10 i Fondens vedtægter selv tidspunktet for 

sin udtræden af bestyrelsen. 

 

Med den besluttede dispensation til Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth Möller imødegås en uhensigts-

mæssig udskiftning af halvdelen af bestyrelsens medlemmer på samme tid med deraf følgende tab af relevant 

viden og relevante kompetencer til sikring af, at retssagen kan afsluttes med et for Fonden gunstigt resultat. 

4. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Det er vurderingen, at den af Fondens bestyrelse trufne beslutning om at forlænge udpegningsperioden for 

Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth Möller er i Fondens interesse og at Erhvervsstyrelsen i medfør af § 

61 i lov om erhvervsdrivende fonde har hjemmel til at meddele dispensation fra den 7-årige udpegningsperio-

de i Fondens vedtægter. 

 

Fonden finder ikke anledning til at kommentere den af advokat Peer B. Petersen den 27. januar 2017 til Er-

hvervsstyrelsen fremsendte e-mail allerede fordi de personer på vegne hvem den pågældende e-mail er frem-

sendt (i) ikke har partsinteresse i Fondens dispensationsansøgning og (ii) har en interesse i at søge at van-

skeliggøre Fondens arbejde med retssagen.  

 

---------- 

  

 

 

 

Såfremt Erhvervsstyrelsen måtte have spørgsmål til ovenstående eller ønske yderligere oplysninger, beder jeg om, at 

blive kontaktet, ligesom Fondens bestyrelse og jeg gerne står til rådighed for et møde med Erhvervsstyrelsen, såfremt 

dette ønskes. 
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 Med venlig hilsen 

Kromann Reumert 

  

Henrik Møgelmose  

Partner 

 

 

 Bilag   


