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Dispensation fra vedtægtsbestemt udpegningsperiode, Fonden 

Martinus Åndsvidenskabelige Institut, CVR-nr. 19 96 14 86 

 

Erhvervsstyrelsen modtog den 7. februar 2017 en anmodning fra 

ovennævnte fond om dispensation fra den i vedtægtens § 6, stk. 2 bestemte 

udpegningsperiode på 7 år, således Jacob Kølle Christensen skulle 

udtræde af bestyrelsen senest ved udgangen af 2019, og Trine Lisbeth 

Møller skulle udtræde af bestyrelsen senest ved udgangen af 2021.  

 

Begrundelsen for anmodningen var bestyrelsens ønske om at drage nytte 

af de pågældende bestyrelsesmedlemmers erfaring, viden og historik i 

bestyrelsen i forbindelse med den verserende retssag ved Københavns 

Byret vedrørende ophavsretskrænkelser mod fonden. Det var bestyrelsens 

forventning, at retssagen ville blive endeligt afgjort i løbet af 2019. 

 

Styrelsen meddelte ved brev den 20. marts 2017 fonden dispensation fra 

den vedtægtsbestemte udpegningsperiode, jf. erhvervsfondslovens § 61. 

 

Erhvervsstyrelsen har den 12. september 2019 modtaget anmodning om, 

at der gives yderligere dispensation fra den i vedtægtens § 6, stk. 2 

bestemte udpegningsperiode på 7 år, således Jacob Kølle Christensen skal 

udtræde af bestyrelsen senest ved udgangen af 2021. Anmodningen er 

begrundet med, at retssagen er anket til landsretten, og at en afgørelse i 

ankesagen forventes i løbet af 2020/2021. 

 

I medfør af erhvervsfondslovens § 61 kan Erhvervsstyrelsen hermed 

meddele en yderligere dispensation fra udpegningsperioden på 7 år i 

vedtægtens § 6, stk. 2, for så vidt angår Jacob Kølle Christensen. 

 

Dispensationen meddeles på baggrund af bestyrelsens vurdering af, at det 

af hensyn til fondens interesser er af afgørende betydning, at Jacob Kølle 

Christensen fortsætter som bestyrelsesmedlem, således ankesagen kan 

afsluttes med et for fonden gunstigt resultat. 

 

Jacob Kølle Christensen skal derfor udtræde af bestyrelsen senest ved 

udgangen af 2021. Hvis ankesagen bliver endeligt afsluttet inden det 

anførte år, skal Jacob Kølle Christensen udtræde samtidig hermed. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Rebecca Louise Rohde 

Fuldmægtig 
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