
Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
~-~----·oo_o ... oA _____ ~ _ _,.,_...._... -------·,-------~· . -----~---------·-~-~-- 1 9 8 

Revisor Majken Bøg 
Smørum Nordre Gade 23 
2765 Smørum 

Kære Majken Bøg 

Martinus Idealfond 

27. oktober 2004 

Vi vender nu tilbage til Deres brev angående assistance til Sam Zinglersen. 

Det gør os ondt at høre om de forhold De beskriver. Både Sam Zinglersen og Finn Bentzen har 
jo gennem mange år kendt og støttet Martinus' arbejde. 

Instituttet har fra Sam Zinglersen været orienteret om, at han arvernæssigt ønsker at tilgodese 
Martinus' Sag. Vi har ligeledes fra Finn Bentzen været orienteret om, at formuen i Finn Bentzen 
In vest A/S ønskes anvendt til formål, der tilgodeser Martinus' Sag. Vi har haft det indtryk, at 
Sam Zinglersen og Finn Bentzen gennem årene har været enige om dette formål og hvordan det 
tænkes opfyldt. 

Men vi skal understrege, at Instituttet ikke er part i de nævnte planer og ikke har nogen tilknyt
ning til Finn Bentzen Invest A/S. Martinus har selv været med til at fastlægge rammerne for In
stituttets virke, og de indebærer at vi skal være uafhængige og begrænse vore aktiviteter til nog
le få veldefinerede formål, som er beskrevet i vores fundats. 

Martinus Idealfond er en almenvelgørende fond, som økonomisk baserer sig i vid udstrækning 
på gaver og arv. Martinus lagde i den forbindelse vægt på det idealistiske og frivillige gaveprin
cip, dvs. at grundlaget først og frenunest bør være den enkelte gavegiv·ers eget ønske on1 at yde 
ubetingede gaver eller arv til fondens formål. 

Vi håber De vil have forståelse for, at fondens bestyrelse på den baggrund ikke kan udtale sig til 
fordel for bestemte ordninger eller dispositioner omkring de forhold, De har bedt os kommente
re. 
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Bestyrelsen tillægger det til gengæld stor betydning, at der i Martinus' ånd stiles mod at skabe 
mindelige løsninger på problemerne og vi lægger vægt på at opretholde harmoniske og venska
belige relationer til alle berørte parter. 

Vi kan oplyse, at Finn Bentzen ikke er bestyrelsesmedlem. Finn Bentzen Revisionsinstitut A/S 
udfører revisionsopgaver for Instituttet. 

Vi uddyber gerne ovenstående ved et møde, som aftalt. 

Med venlig hilsen 

Willy Kuijper 
for Martinus Idealfond 

Cc Finn Bentzen, Henry Hedegaard 

199 


