
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDTÆGT 
 

For 
 

HEARTFULNESS INSTITUTE FOND 
 
1. Baggrund 

 
1.1 Heartfulness Institute Fond (HFNIF) deler sine værdier og mål med 

 
i) Sahaj Marg Spirituality Foundation i USA, Europa, Singapore og Indien 
og 
ii) Shri Ram Chandra Mission (SRCM), som blev dannet i 1945 og er repræ-
senteret i 110 lande inklusiv Danmark.  
 

1.2 Heartfulness er et moderne wellness- og selvudviklingsprogram, som bl.a. 
tilbyder en afslapningsøvelse og en meditationsteknik, der baserer sig på Ra-
ja Yoga og har navnet “Sahaj Marg”, hvilket betyder “den naturlige vej. ” 
 

2. Navn, hjemsted og stifter 
 

2.1 Fondens navn er Heartfulness Institute Fond. 
 

2.2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 
 

2.3 Fonden er stiftet af Else Marie Sejer Larsen, Snabegårdvej 5, Vrads, 8654 
Bryrup på grundlag af til fonden indsamlede midler. Else Marie Sejer Larsen 
har bidraget med kr. 15.000 til fondens stiftelse. 
 

2.4 I alt 239 personer har yderligere indbetalt kr. 287.224 til fondens stiftelse. 
Det største beløb modtaget er kr. 2.813 og det mindste beløb er kr. 500. Så-
ledes har i alt 240 personer bidraget til fondens grundkapital. 
 

3. Formål og aktiviteter 
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3.1 Fondens formål er: 

 
3.1.1 at give mennesker en metode til afslapning, wellness og meditation med det sigte at regulere sindet 

og styrke en vedvarende selvudvikling,  
 

3.1.2 at engagere sig i aktiviteter der udbreder kendskabet til spiritualitet og meditation, herunder ved 
undervisning og trœning i meditationssystemet Sahaj Marg (“den naturlige vej”), 
 

3.1.3 at engagere sig i udvikling af lœre- og trœningssystemer til støtte for udbredelsen af Heartfulness-
programmet,  

 
3.1.4 at engagere sig i forskning i Heartfulnessmetoden og dens indflydelse på individet og samfundet, 

 
3.1.5 at samarbejde på et indholdsmæssigt og økonomisk plan med andre organisationer i ind- og udland, 

som har tilsvarende målsætninger, 
 

3.1.6 at støtte andre organisationer, som har lignende formål som Fonden, og støtte aktiviteter eller en-
keltpersoner, som fremmer fondens formål. 

 
3.2 Fonden vil gennemføre en række aktiviteter iht. ovenstående formål, herunder erhvervsmæssige 

aktiviteter, der direkte eller indirekte skal tjene til udbredelse af Heartfulnessprogrammet og til at 
sikre det økonomiske fundament herfor. Disse aktiviteter kan bl.a. drives i datterselskaber under et 
holdingselskab. 
 

3.3 Fondens erhvervsmœssige aktiviter kan bl.a. inkludere: (1) kurser, konferencer og andre former for 
arrangementer, (2) online kommunikation om meditation, spiritualitet og andet, såvel som publice-
ring af materialer og eventuel drift af forlagsvirksomhed, (3) fysisk og online salg af bøger, multi-
media eller andet, (4) udvikling og salg af applikationer og øvrige softwarebaserede løsninger, samt 
(5) køb og drift af ejendomme. 
 

3.4 Fonden er apolitisk. 
 

4. Grundkapital 
 

4.1 Grundkapitalen udgør 302.224 kr., og er kontant indbetalt på tidspunktet for fondens anmeldelse til 
registrering. 
 

4.2 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen. 
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5. Forholdet til stifteren 
 

5.1 Der er ikke tillagt stifteren eller bidragyderne til stiftelsen særlige rettigheder eller fordele i forbin-
delse med stiftelsen. 
 

5.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren eller bidragyderne til stiftelsen. 
 
6. Bestyrelsen 
 
6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 - 9 medlemmer. 

 
6.2 Den første bestyrelse består af: 
 

Poul Juul (formand) 
 
Axel Rosenø (næstformand) 
 
Martin Mikkelsen 
 
Dorina Gnaur 
 
Ole Graugaard Vaarning 

 
Sabine Marty 

 
Christian Dürr 

 
Anthony Thomas Cullen 
 
Frederick James Nelson 
 

6.3 Efterfølgende udpeges bestyrelsesmedlemmer ved en simpel flertalsbeslutning blandt de siddende 
bestyrelsesmedlemmer efter rådgivning af den nuværende leder af Sahaj Marg Spirituality Founda-
tion (”SMSF”), India: Kamlesh Patel, og den derefter værende lovformelige efterfølger for ham 
som leder af SMSF. 
 

6.4 Bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en periode på 3 år. Genudpegning kan finde sted. Udpeg-
ningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. 
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6.5 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer som praktiserer Heartfullness meditation og som 
i øvrigt har viden og erfaring inden for fondens formål. 

 
6.6 I tilfælde af at et medlems udpegningsperiode udløber, eller medlemmet udtræder før udløbet af 

udpegningsperioden, sker ny udpegning ved simpel flertalsbeslutning blandt de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer efter rådgivning fra lederen af SMSF. 
 

6.7 I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet i de år hvor bestyrelsen er nyudpeget, afholder den 
nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand og næstformand for 
bestyrelsen efter konsultation fra lederen af SMSF. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtræk-
ning. 

 
6.8 Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter 

behov. Ethvert bestyrelsesmedlem eller en direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkal-
des. Møder kan foregå med deltagelse helt eller delvist per telefon eller via web-baseret medie. 
 

6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50% af medlemmerne deltager. Bestyrelsen træffer be-
slutninger  med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgøren-
de.  
 

6.10 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige delta-
gende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin me-
ning indført i protokollen.  

 
6.11 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens 

opgaver. 
 
7. Direktør 

 
7.1 Bestyrelsen kan ansætte en til to direktører til varetagelse af den daglige ledelse af fonden. Direktø-

ren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. 
 

7.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har 
ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestem-
melse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder. 
 

7.3 Bestyrelsen udpeger en intern revisor. Den interne revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
8. Årsregnskabsmøde 
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8.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 31. maj hvor 
bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår. 
 

8.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark i EU efter bestyrelsens 
bestemmelse. Mødet kan også foregå helt eller delvist per telefon eller via elektronisk eller web-
baseret medie. 

 
8.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende: 

 
1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden eller i dennes fravær af næstformanden 
2. Rapport fra den interne revisor 
2.  Godkendelse af fondens årsrapport 
3.  Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i 

henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 
4.  Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye 

udpegede medlemmer 
5.  Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år 
6.  Valg af revisor 

 
9. Anbringelse af aktiver 

 
9.1 Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende 

vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende 
afkast. 

 
9.2 Bestyrelsen kan beslutte, at fondens ejerandel, eller en del deraf, kan overdrages, herunder ombyt-

tes 
som led i en fusion eller anden selskabsretlig omstrukturering, hvis det er bestyrelsens vurdering, at 
en sådan disposition er af væsentlig betydning for virksomhedens eller koncernens fortsatte eksi- 
stens og/eller udvikling. En sådan disposition kræver samtykke fra fondsmyndigheden. 
 

10. Anvendelse af overskud m.v. 
 

10.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reser- 
ver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering  
af fonden skal anvendes til: 

 
Udlodning skal anvendes efter fondens formål og kan tildeles andre organisationer, som har 
lignende formål som fonden, eller til aktiviteter som på lignende vis fremmer fondens formål. 

 
10.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, 

herunder med hensyn til, om der i et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver, kun  
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en del heraf eller ingen. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterføl-
gende regnskabsår. 
 

10.3 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger 
fra fonden (legatarfortegnelse). 

 
11. Vederlag til bestyrelsen 

 
11.1 Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der 

anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for 
forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag 
fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet. 

 
12. Regnskabsår 

 
12.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

 
12.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31. december 2016. 

 
13. Årsrapport og revision af årsregnskabet 

 
13.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabslovens 

bestemmelser. 
 

13.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den 
finansielle stilling, samt resultat. 
 

13.3 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. 
 

13.4 Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. 
Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde 
sted. 

 
14. Tegningsregel 

 
14.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand og næstformanden sammen, eller af 5 bestyrelsesmedlem-

mer. Fonden kan tillige tegnes af den samlede bestyrelse. 
  

15. Ændring af vedtægten 
 

15.1 Ændring af vedtægten kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. 
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15.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra Civilstyrelsen og tilladelse 
fra  Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed for fonden. 
 
 

16. Opløsning af fonden 
 

16.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen 
stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en  
likvidator til at forestå likvidationen af fonden. 
 

16.2 En opløsning af fonden kræver tilladelse fra Civilstyrelsen og tilladelse fra Erhvervsstyrelsensom 
fondsmyndighed for fonden. 
 

16.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om 
anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til det formål, som  
efter fondsmyndighedens opfattelse kommer nærmest fondens formål. 
 

16.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende 
ægtefælle eller til stifterens mindreårige børn, eller til dem som ved gave har bidraget til fondens 
stiftelse. 
 

16.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden. 
 
 
 
Som vedtaget den 21. december 2016 
 


