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Registreringsnægtelse af ledelsesændring, Fonden Martinus Ånds-

videnskabelige Institut, CVR-nr. 19 96 14 86 

 

Erhvervsstyrelsen har den 23. november 2020 modtaget registrering om 

ændring af fondens ledelse. Den anmeldte registrering vedrører følgende 

ændringer af fondens bestyrelse pr. 22. november 2020: 

 

• Fratrædelse af Jacob Kølle Christensen  

• Tiltrædelse af Kenneth Ibsen 

• Fratrædelse af Mary Carmel McGovern 

 

Styrelsen har endvidere den 24. november 2020 modtaget registrering om, 

at Jan Michael Söderberg er tiltrådt bestyrelsen den 22. november 2020. 

 

A. Fratrædelse af Jacob Kølle Christensen  

Jacob Kølle Christensen skal i henhold til Erhvervsstyrelsens dispensation 

af 25. september 2019 og fondens anmodning herom af 12. september 

2019 udtræde af fondens bestyrelse, når fondens ophavsretssag er afsluttet 

ved domstolene, dog senest ved udgangen af 2021. I henhold til fondens 

egen hjemmeside verserer ophavsretssagen fortsat. 

 

I det indsendte referat fra bestyrelsesmødet den 22. november 2020 frem-

går, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer i fonden ”i enighed har besluttet, 

at Jacob Kølle Christensen udtræder af rådet [dvs. bestyrelsen, red.] med 

øjeblikkelig virkning”. Det fremgår samtidig af referatet, at Jacob Kølle 

Christensen ikke har deltaget i beslutningen, ikke anerkender beslutnin-

gen og at han går i protest. 

 

Erhvervsstyrelsen skal til dette oplyse på, at det alene er Erhvervsstyrel-

sen, der har kompetence til at afsætte et bestyrelsesmedlem i en erhvervs-

drivende fond, jf. erhvervsfondslovens 45. 

 

I lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: 

 

”Bestemmelser i vedtægten, om at et medlem af bestyrelsen skal ud-

træde, hvis de øvrige medlemmer af bestyrelsen træffer beslutning 

herom, vil være uvirksomme og vil ikke kunne bringes i anvendelse. 

I modsat fald ville bestyrelsesmedlemmerne være indbyrdes af-

hængige, hvilket ville være uforeneligt med, at fonden ledes af en 

uafhængig bestyrelse. Der er dog intet til hinder for, at de øvrige 
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bestyrelsesmedlemmer undlader at genudpege et bestyrelsesmed-

lem ved udgangen af medlemmets funktionsperiode, hvis medlem-

met udpeges ved selvsupplering. 

 

Foreninger eller organisationer, der har udpeget et medlem til en 

erhvervsdrivende fonds bestyrelse, har på tilsvarende vis ikke mu-

lighed for at afsætte den pågældende i medlemmets funktionsperi-

ode, hvis foreningen eller organisationen f.eks. mener, at den på-

gældendes udøvelse af sit hverv ikke er hensigtsmæssig, eller at den 

pågældende ikke længere har den nødvendige tilknytning til for-

eningen eller organisationen. De kan dog ved udløbet af bestyrel-

sesmedlemmets funktionsperiode undlade at genudpege den pågæl-

dende.” 

 

Ovenstående medfører, at Jacob Kølle Christensen alene skal fratræde 

fondens bestyrelse hvis  

 

• han i overensstemmelse med erhvervsfondslovens § 44, stk. 1, fri-

villigt vælger at fratræde, 

• han er forpligtet til det af de årsager, som er oplistet i erhvervs-

fondslovens § 44, stk. 2-4,  

• hans udpegningsperiode i henhold til vedtægten er udløbet 

• eller hvis Erhvervsstyrelsen har afsat ham i henhold til erhvervs-

fondslovens § 45. 

 

Hvis de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder, at Jacob Kølle Christensen 

er forpligtet til at fratræde i medfør af erhvervsfondslovens § 44, stk. 2-4, 

må bestyrelsen rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen, der i givet fald kan 

afsætte ham i medfør af § 45. En afsættelse kræver, at styrelsen er enig i 

den øvrige bestyrelses vurdering, og at betingelserne for at afsætte ham er 

opfyldt i medfør af § 45. 

 

Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering på det foreliggende 

grundlag, at bestyrelsens beslutning om at afsætte Jacob Kølle Christen-

sen ikke er sket i overensstemmelse med erhvervsfondslovens regler. Be-

styrelsens beslutningen om at afsætte Jacob Kølle Christensen er derfor 

ugyldig og uden retsvirkning. 

 

Jacob Kølle Christensen er dermed fortsat medlem af bestyrelsen for Fon-

den Martinus Åndsvidenskabelige Institut, hvilket Erhvervsstyrelsen i dag 

har meddelt Jacob Kølle Christensen.  

 

Dette medfører, at Jacob Kølle Christensen forsat er tillagt de kompeten-

cer, rettigheder og forpligtelser, som ethvert andet bestyrelsesmedlem er 

tillagt i Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut i henhold til fon-

dens vedtægt og erhvervsfondsloven, herunder eksempelvis retten til at 

blive indkaldt til bestyrelsesmøder i medfør af erhvervsfondslovens § 52, 

stk. 2. 
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Den indsendte registrering af Jacob Kølle Christensens fratrædelse kan 

derfor ikke finde sted, jf. erhvervsfondslovens § 15, stk. 1.  

 

B. Tiltrædelse af Jan Michael Söderberg 

Da bestyrelsens beslutning om at afsætte Jacob Kølle Christensen som 

bestyrelsesmedlem er sket i strid med erhvervsfondsloven, jf. ovenfor, 

og da fondens bestyrelse, jf. vedtægtens § 6, stk. 1, består af fem med-

lemmer, kan Jan Michael Söderberg som følge heraf ikke indtræde som 

medlem i Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Instituts bestyrelse. 

 

Den indsendte registrering af Jan Michael Söderbergs fratrædelse kan 

derfor ikke finde sted, jf. erhvervsfondslovens § 15, stk. 1. 

 

C. Tiltrædelse af Kenneth Ibsen 

Det vedlagte referat for bestyrelsesmødet af 22. november 2020 indehol-

der ikke oplysninger om, at Kenneth Ibsen er tiltrådt som bestyrelses-

medlem. 

 

Ændring af ledelse skal indeholde dokumentation for ændringens lovlige 

vedtagelse, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens1 § 57, stk. 1. Det vil oftest 

være et beslutningsreferat fra et bestyrelsesmøde. 

 

Sagen returneres derfor til fonden, jf. erhvervsfondslovens § 16, så I kan 

vedlægge behørig dokumentation for Kenneth Ibsens tiltrædelse. I bedes 

genfremsende sagen til styrelsen senest den 9. december 2020. 

 

Styrelsens anmodning om dokumentation kan ikke påklages til højere ad-

ministrativ myndighed, jf. lovens § 130, stk. 2. 

 

D. Fratrædelse af Mary Carmel McGovern 

Referatet indeholder ikke oplysninger om, at Mary Carmel McGovern er 

fratrådt bestyrelsen. 

 

I henhold til fondens årsrapport for 2019 udløb hendes valgperiode den 

26. oktober 2020. Styrelsen lægger derfor til grund, at Mary Carmel 

McGovern er fratrådt pr. denne dato. 

 

Datoen for Mary Carmel McGoverns fratrædelse bør i givet fald korrige-

res, når sagen genfremsendes til styrelsen. 

 

Styrelsens anmodning om dokumentation kan ikke påklages til højere ad-

ministrativ myndighed, jf. lovens § 130, stk. 2. 

 

E. Registrering af suppleanter 

I henhold til erhvervsfondslovens § 13 skal medlemmer af bestyrelsen 

og direktionen samt revisor registreres i Erhvervsstyrelsens it-system.  

 

 
1 Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Er-

hvervsstyrelsen, bek. nr. 1377 af 12. december 2019. 
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Erhvervsfondslovens bestemmelser om medlemmer af bestyrelsen finder 

tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse, jf. lovens § 48. 

 

Suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne skal således også registreres 

som sådan, jf. erhvervsfondslovens § 13 og § 48. 

 

Det fremgår ligeledes af anmeldelsesbekendtgørelsens § 56, stk. 1, nr. 7, 

sammenholdt med bekendtgørelsens § 57, stk. 3, og § 17 at suppleanter 

skal være registreret i styrelsen it-system.  

 

I henhold til § 6, stk. 3, i fondens vedtægt, kan bestyrelsen vælge to sup-

pleanter. 

 

Erhvervsstyrelsen skal på baggrund påbyde Fonden Martinus Åndsvi-

denskabelige Institut om at registrere de valgte suppleanter for bestyrel-

sesmedlemmerne, jf. erhvervsfondslovens § 17, stk. 3. 

 

Bemærk i den forbindelse, at der også her skal vedlægges dokumenta-

tion for ændringens lovlige vedtagelse, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens 

§ 57, stk. 1, dvs. dokumentation for bestyrelsens valg af de pågældende 

suppleanter. 

 

Klagevejledning 

Erhvervsstyrelsens afgørelse i afsnit A, B og E ovenfor kan indbringes for 

Erhvervsankenævnet pr. e-mail til adressen ean@naevneneshus.dk eller 

pr. post til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, senest fire uger 

efter, at afgørelsen er meddelt fonden, jf. erhvervsfondslovens 130, stk. 1. 

  

Styrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse 

med en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilba-

gebetales, såfremt der gives medhold i klagen. 

 

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, skal I være velkomne til at kon-

takte mig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Emil Bach Worsøe 

Specialkonsulent 

Tlf. direkte 35 29 14 12 

E-post EmiWor@erst.dk 

 

 

 

 

 


