
Henry Hedegaard • Fredensvej 39 • 2970 Horsholm • Tlf. 45 86 17 12 

Til 
Vagn Noach 
0resunds Alie 25 
2791 Drager 
Tlf. 32 53 26 53 

Sondag 13. 

Vedr.: Fremtidig ny bestyrelse til: Sam Zinglersens Fond 
Marrtinus Barndomshjem, "Moskildvad" Ulstedbovej 15, 9870 Sindal 
CVR-nr. 1453 6574 • Tlf. 98 93 42 80 • Mobil 61 99 32 80 

Med stor interesse ha_r jeg lrest Vagns notat af 18. april 2007 vedr. 
''Handlingsplan for Fondens Ledelse' i 6 punkter. Det ligger i sagens natur, 
at vi - netop i disse uger - bar muligheden for at fremlregge forslag 
til en mere handlingskraftig og langt bredere spektreret bestyrelse, - for at 
kunne honorere de interesseredes og det omgivende samfunds stigende interesse 
for barndomshjemmet - og dermed sigtende mange ar frem. 

En rendring i bestyrelsens sammensretnipg ma i langt storre udstrrekning - end 
vrere en virkelig hjrelp og stotte for bestyrerparret i hverdagen, der bor have udvidet 
dets befojelser, - og ikke fole sig indsat i snrevre rammer, der mere eller mindre 
bliver 'styret' fra 0st-sjrelland. Det ligger jo ogsa i kortene, at bestyrelsen 
ma komme med nye ide_er og ti!tag .... nogle kommer her for forste gang i deres 
liv - endda langvejsfra - de moder med nogle forventninger - lad os give dem 
en oplevelse, de aldrig glemmer ! Sret dog nogle ordentlige horde I stole med armlren 
og magelige hynder nede pa plrenen ved mindeegen ..... nar vejret tillader det, kan 
de besogende bagefter sidde og snakke med evt. andre, skabe kontakter og venskaber, 
etabler en udendors stikkontakt og lad gresterne fa sig en kop kaffe med smakager etc. 
Vi kan ikke forvente, at Aksel og Marianne skal 'lregge bus til' hver gang. 

Der bor ogsa snarest etableres et solidt gelrender pa begge sider af de 2 
belt oppe fra privaten og ned ..... mange reldre er nervose for de barske 
beton-trapper (glat om vinteren) - og hvad med b~lysning her ? 

Selv om jeg 'kun' folger sagen fra 'sidelinien' bar jeg gjort mig mine 
mit forslag folger vedlagt. 

V enlig hilsen " 

:::~-~~~~endt til: 



13. 05. 2007 Forslag til rendret bestyrelse for 
Sam Zinglersens Fond, "Moskildvad" Ulstedbovej 15, 9870 Sindal 

Willy Kuijper, daglig Ieder af Martinus Institut, formand for r3do P J 
medl. af AF og Ideal Fonden i MI 

Aage Hvolby, tidl. medlem af MI-bestyrelsen 
Inger S0rensen, lrerer, medl. af MI-AF 

Marianne og Aksel Kristensen, bestyrerpar, daglig drift, modtagelse 
af grester, kontakt til myndigheder, handvrerkere og lign. 

Majken B0g, bogf0ring - Regnskaber, Fondens 0konomi, budgetter 

Jan Marsfeldt, tidl. Bestyrer, te"gner 

1 medlem af kommunal-bestyrelsen i Sindal, der tillige 
bar srede i Nordjyllands Amt 

1 reprresentant fra Sindalegnens lokalhistoriske Forening 

1 reprresentant fra L91_<.alhisto_r~k Arkiv 

1 reprresentant fra Sindal Turistrad 

1 arkitekt I t0mrer eller lign. sagkyndig mand I -kvinde 

Vagn Noach, statsaut. revisor, Fondens eksterne rev1sor og 
0konomiske radgiver. 

I Henry Hedegaa,,rd 



Notat 6mkrihg handlingsplan for Sam Zinglersens FoI1d 

tvoA.c...\-l 

..... . 

Efter Finn Bentzens udtrreden afbestyrelsell. b0r derndarbejdes en handlingsplanfor Fondens ledelse 

Trin 1. 
;" - ;:~~~- :,;~~-~~~;~:-!)~!~~~: ~ ,, ~ · 

Valg af nyt bestyrelsesmedlem. 
Da bestyrelsen bestar afSam Zinglersen med .begrrenset arbejdsindsats og Willem Kuijper, der varetager Martinus 
Instituttets interesser, ska! der vrelges en person med kendskab ti! Martinus og hans vrerk og denne person b0r have 
kendskab ti! administration og ledelse, samt vrere uafhrengig af de to 0vrige medlemmer. 
Personen kan have uddannelse som advokat, revisor eller en anden form for administrativ uddannelse. 
Efter bestyrelsen er blevet konstitueret sk.al der vrelges en formand § 5. 

Trin 2. 
Registrering affondens greldende fundats samt registreringer herunder tegningsregler. 
Safremt der er behov for rendringer af fond ens. vedtregter fastlregges disse § 11. 
Samling af fondens arsregnskaber fra stiftelsesdagen 28. december 1988. 
Sam ling af fondens forretningsorden § 5, m0dereferater, revisionsprotokoller etc. 

Trin 3. 
Oversigt over fondens 0konomi. Budget for de nreste 5-10 armed vurdering af ejendommen 
samt tilh0rende forpagterboligs tilstand eventuelt belyst af en sagkyndig. 

Trin 4. 
Klarlreggelse af et eventuelt kapitalbehov og dets l0sning. 

Trin 5. 
Drnftelser med stifter omkring hans 0nsker efter fysisk bortgang og en hensigtsmressig 
planlregning omkring disse 0nskers realisation. 

17. april 2007 I vn 


