
 

P  H  I  L  I  P   &   P  A  R  T  N  E  R  E 

                      Advokatfirma 
 

 
 
Vedr.: Sam Zinglersen – Testamente – Sam Zinglersens Fond m.v. 
Sam Zinglersen 
Ternevej 5 
2000  Frederiksberg 

27. juni 2007 
7936-001 BJW 

 
Sendt på mail: mbb@visioncompany.dk 
Majken Bøg – 
 
 
 
 
 
 
For en ordens skyld skal jeg hermed kort søge at opsummere sagen og dens hidtidige forløb fra dens                  
start medio maj til i dag. 
 
1. Sam Zinglersens testamente 
 
Via Majken Bøg er jeg blevet anmodet om at foretage visse rettelser i Sam Zinglersens testamente,                
og det er endt med vedlagte testamentsudkast. 
 
Hovedessensen i det nye testamente er, at såfremt Sam Zinglersens Fond ikke opnår tilladelse til de                
vedtægtsændringer, som fremgår af vedlagte udkast, ønsker Sam Zinglersen i stedet, at der oprettes              
en helt ny fond kaldet Martinus’ Dialogfond, som skal have samme formål som Sam Zinglersens               
Fond, nemlig bevarelsen og opretholdelsen af Martinus’ barndomshjem i ”Moskildvad” i Jylland og             
visse subsidiære formål. 
 
På Majken Bøg har jeg forstået, at vi skal forsøge at arrangere, at notaren kommer hjem til Dem, og                   
jeg skal vende tilbage over for Majken Bøg, så snart jeg har aftalt et tidspunkt med notaren herom. 
 
2. Sam Zinglersens Fond 

 
 
Mogens Gaarden (H) 
Erik Malberg (H) 
Eric Korre Horten (H), HD (R)  
Henning Hansen (H) 
Jesper Rothe (H) 
Peer B. Petersen (H) 
Jens Hjortskov (H) LL.M. 

Steen Rode (H) 
Jakob Kristensen (L) LL.M. 
Bjørn Wittrup (H) 
Kamilla Krebs (L) 
Lise Engel (L) 
Eivind Einersen (H) 
Gitte Løvgren Larsen (L) 
 

Mogens Dyhr Vestergaard (L) 
LL.M. 
Thomas Frøbert (L) LL.M. 
Dorthe Wraae Nielsen (L) 
Mikkel Stevns Hansen LL.M. 
Gitte Dahl  
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Medio maj 2007 blev jeg kontaktet af Jan Langekær og statsautoriseret revisor Vagn Noach, der på                
Sam Zinglersens vegne anmodede om, at jeg rådgav fonden om, hvorvidt det var muligt at skille sig                 
af med Finn Bentzen, som på det tidspunkt var bestyrelsesmedlem i fonden, men som ikke længere                
havde Sam Zinglersens tillid. Jeg undersøgte dette spørgsmål og var til møde om sagen og afgav                
også en redegørelse herfor. 
 
Den 1/6 2007 var jeg til møde hos Sam Zinglersen, og det viste sig, at Finn Bentzen dagen før                   
frivilligt havde trukket sig ud af bestyrelsen. 
 
Jeg udarbejdede derefter efter aftale med Sam Zinglersen og Majken Bøg udkast til de nye               
vedtægter for Sam Zinglersens Fond, som vedlægges i sin endelige form. 
 
Når vedtægterne er godkendt af bestyrelsen i Sam Zinglersens Fond, vil jeg indsende dem til               
fondsmyndighedens godkendelse. Samtidig vil jeg anmode SKAT om en tilkendegivelse af,           
hvorvidt vedtægterne herefter opfylder kravet til almennyttige fonde og fonden dermed kan opnå             
gave- og boafgiftsfritagelse efter ligningslovens bestemmelser. 
 
Med hensyn til skattepligt af fondens indtægter gælder, at fonden er skattepligtig efter             
fondsbeskatningslovens bestemmelser, men der er fradragsret for uddelinger til alennyttige formål. 
 
Jeg vil spørge SKAT, om udgifter til opretholdelse af Martinus’ barndomshjem og udbredelsen af              
kendskabet til ham og hans åndsvidenskab er almennyttigt. 
 
3. Martinus’ Dialogfond 
 
Efter aftale med Majken Bøg og Sam Zinglersen har jeg udarbejdet vedlagte udkast til vedtægter for                
den nye fond, der skal oprettes, såfremt vedtægtsændringerne for Sam Zinglersens Fond ikke kan              
godkendes af fondsmyndighederne. 
 
Når De har godkendt udkastet til vedtægter, vil jeg anmode SKAT om en forhåndstilkendegivelse              
om, hvorvidt vedtægterne opfylder kravet til fritagelse for bo- og gaveafgift. 
 

***** 
 

Med hensyn til mit honorar henviser jeg til min mail til Majken Bøg af 26. ds. 
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Highlight



Med hensyn til afregning af den første del af mit arbejde, som havde relation til Finn Bentzens                 
mulige udtræden, vedlægger jeg min nota af dags dato, udvisende et salær stort kr. 7.500,- excl.                
moms. 
 
 
 
 
 
 
 
Nærværende brev med bilag fremsendes på e-mail til Majken Bøg og med almindelig post til Sam                
Zinglersen. Vi kan nærmere drøfte brevet på det kommende møde. 
 
 

Med venlig hilsen 
Philip & Partnere 
 
 
Bjørn Wittrup 
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