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~- Under henvisning til vort møde den 20. april2007 har jeg udarbejdet vedhæftede notat om 
Deres økonomiske situation. 

Som det fremgår har rådgivningen af Dem været særdeles dårlig og kan efter min 
opfattelse være ansvarspådragende. 

Medens vi venter på l. juni 2007 for at konstatere, om Finn Bentzen frivilligt opgiver sin 
post i Sam Zinglersens Fond som det er lovet af Willem Kuijber og Sven-Erik Rævdal kan 
følgende overvejes. 

l. Skal der rejses erstatningshav for tabet på 5 ·millioner. 
2. Skal testamentet ændres. 

Punkt l skal vurderes af en advokat. Her kunne Annette Fabricius-Bjerre være en mulighed 

Punkt 2 betyder at boet efter Dem kunne tilfalde Deres fond "Sam Zinglersens Fond" i 
stedet for "Martinus Idealfond". Dette har igen flere fordele. 

Dels kan fondens bestyrelse sikre, at Finn Bentzen ikke får noget at gøre med Deres bo, 
dels kan arven være med til at sikre Moskildvad lang tid fremover. 

Endelig kan "Sam Zinglersens Fond" opløses og overgå til Martinus Idealfond, når 
forholdene på Instituttet engang i fremtiden er blevet normaliseret. 

) Hvis der er behov for en uddybning af synspunkterne, står jeg gerne til rådighed. 

Jegberegner mig ikke noget honorar for denne rådgivning, idetjeg føler, at De som selv i 
gennem tiden har hjulpet så meget, er blevet svigtet på Deres gamle dage. 

Jeg vedlægger en kopi af brevet hvis De skulle have lyst til at drøfte indholdet med 
nogen De har tillid til. 

Jeg har orienteret Henry Hedegaard, Karine Smidth samt Maiken Bøg om mine 
synspunkter. 

Jeg siger tak for gaverne og var meget glad for, at De selv havde signeret bøgerne. 
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