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Dispensation fra udpegningsperiode på 7 år i vedtægten, Fonden 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 19 96 14 86 
 
Erhvervsstyrelsen har den 7. februar 2017 modtaget anmodning om, at 
der gives dispensation fra udpegningsperioden på 7 år i vedtægtens § 6, 
stk. 2, for så vidt angår Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth Møl-
ler, således at Jacob Kølle Christensen først skal udtræde af bestyrelsen 
senest ved udgangen af 2019 og Trine Lisbeth Møller først skal udtræde 
af bestyrelsen senest ved udgangen af 2021. 
 
I brevet fremgår det, at de pågældende bestyrelsesmedlemmer er af afgø-
rende betydning for fonden, da de begge er medlemmer af en arbejds-
gruppe, som har det løbende ansvar for den retssag fonden har anlagt 
ved Københavns Byret vedrørende ophavsretskrænkelser mod fonden.   
 
Af hensyn til at varetage fondens interesser bedst muligt i retssagen er 
det derfor bestyrelsens vurdering, at der er behov for den erfaring, viden 
og historik i bestyrelsen, som Jacob Kølle Christensen og Trine Lisbeth 
Møller besidder. 
 
Erhvervsstyrelsen kan på den baggrund i henhold til lov om erhvervsdri-
vende fonde § 61 meddele dispensation fra udpegningsperioden på 7 år i 
fondens vedtægts § 6, stk. 2, for så vidt angår Jacob Kølle Christensen 
og Trine Lisbeth Møller. 
 
Jacob Kølle Christensen skal derfor udtræde af bestyrelsen senest ved 
udgangen af 2019 og Trine Lisbeth Møller skal udtræde af bestyrelsen 
senest ved udgangen af 2021. Hvis retssagen bliver endeligt afsluttet in-
den de anførte år, skal de pågældende bestyrelsesmedlemmer udtræde 
samtidig hermed. 
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