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Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. januar 2017 til 
31. december 2017 og er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport. 
 
Anbefaling 
 

 Kommentar 
 

1. Åbenhed og kommunikation 
 
Den erhvervsdrivende fonds legatmodtagere, støtteberet-
tigede og øvrige interessenter (dattervirksomheder, as-
socierede virksomheder, medarbejdere, samhandels-
partnere og andre) har i forskelligt omfang behov for in-
formation og viden om fonden. Deres forståelse og relati-
on til fonden er afhængig af kvaliteten, omfanget og hyp-
pigheden af den information, fonden offentliggør. 
 
Gennemsigtighed og åbenhed er væsentligt for løbende 
at have mulighed for at vurdere og forholde sig til fonden. 
 
Retningslinjer for kommunikation hjælper fonden til retti-
digt at levere pålidelige og nøjagtige oplysninger af høj 
kvalitet og til at sikre, at fonden til enhver tid kan overhol-
de sine formål – herunder uddelingsformål. 
 
Væsentlige oplysninger, herunder bestyrelsens tilkende-
givelse af, hvordan og i hvilket omfang fonden efterlever 
Anbefalingerne for god Fondsledelse, skal være tilgæn-
gelige på fondens hjemmeside eller i ledelsesberetningen 
eller noterne i fondens årsrapport. 
 

 
 
 

 
 
Fondens bestyrelse ønsker at stille den informa-
tion til rådighed for fondens interessenter, som 
de har behov for. 
 
Disse informationer kommunikeres primært 
gennem fondens vedtægter, dens årsberetning 
og de oplysninger, der offentliggøres via datter-
virksomheden Solar A/S. 

1.1 DET ANBEFALES, at bestyrelsen vedtager retnings-
linjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der 
kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervs-
drivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslin-
jerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interes-
senternes behov og mulighed for at opnå relevant opda-
teret information om fondens forhold. 
 
KOMMENTAR: Bestyrelsens forretningsorden kan med 
fordel indeholde en overordnet beskrivelse af retningslin-
jerne for ekstern kommunikation. 
 

x Af forretningsordenen fremgår det, at det med 
mindre andet aftales i den enkelte sag alene er 
formanden, der kan udtale sig om fondens for-
hold. 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 
 
Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategi-
ske ledelse af fonden, og skal varetage fondens interes-
ser i overensstemmelse med fondens formål. Medlem-
merne af bestyrelsen skal handle uafhængigt af særinte-
resser. 
 
Bestyrelsen skal fastlægge fondens strategiske mål og 
sikre, at de nødvendige forudsætninger for at nå disse 
mål er til stede i form af finansielle og kompetencemæs-
sige ressourcer samt sikre en forsvarlig organisation af 
fonden og dens virke. 
 
Vælger bestyrelsen at ansætte en direktion, skal besty-
relsen sikre, at der ansættes en kompetent direktion, 

 
 
 

 
 
Bestyrelsens opgaver og ansvar følger de an-
førte principper og er beskrevet i forretningsor-
denen. 
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samt fastlægge direktionens opgaver og ansættelsesfor-
hold og arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktio-
nen. Det er bestyrelsens opgave at udøve kontrol med 
direktionen og at fastsætte retningslinjer for, hvorledes 
denne kontrol skal udøves. 
 
Vælger bestyrelsen at have en administrator, skal besty-
relsen fastlægge administrators opgaver og rapportering 
til bestyrelsen. Bestyrelsen må ikke tildele en administra-
tor ledelseshverv, der typisk henhører under en direktør – 
som f.eks. den daglige ledelse. 
 
Har fonden ikke en direktør, er det bestyrelsen, der har 
ansvaret for at varetage den daglige ledelse af fonden. 
 
Bestyrelsen skal sikre regelmæssig dialog og informati-
onsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. 
 

 
 
Bestyrelsen har valgt at have en administrator. 
Administrators opgaver er beskrevet i en skriftlig 
aftale. 
 

2.1. Overordnede opgaver og ansvar 
 

  

2.1.1 DET ANBEFALES, at bestyrelsen med henblik på 
at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overens-
stemmelse med fondens formål og interesser mindst en 
gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi 
og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. 
 
KOMMENTAR: Strategidrøftelsen kan med fordel danne 
baggrund for en drøftelse af, hvorvidt fondens strategi i 
tilstrækkeligt omfang adresserer fondens muligheder og 
udfordringer såvel kortsigtet som langsigtet. 
 

x Stillingtagen til fondens overordnede strategi og 
uddelingspolitik sker i henhold til forretningsor-
denen på mødet i september /oktober 

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen 
 
Bestyrelsesformandens væsentligste opgaver er at sikre, 
at bestyrelsen varetager sine opgaver af strategisk, le-
delsesmæssig og kontrolmæssig art.  
 
Formanden bør sikre, at det enkelte medlems særlige 
viden og kompetencer bliver anvendt bedst muligt og til 
gavn for fonden. 
 
Desuden er det formandens opgave at sikre et effektivt 
bestyrelsesarbejde, herunder god kommunikation, med 
gode og konstruktive relationer i bestyrelsen og med en 
eventuel direktion. 
 

x  

2.2.1 DET ANBEFALES, at bestyrelsesformanden orga-
niserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med 
henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og ska-
be de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmed-
lemmernes arbejde enkeltvis og samlet. 
 
KOMMENTAR: Bestyrelsens forretningsorden kan med 
fordel fastlægges bestemmelser om, at der årligt skal 
vedtages en mødeplan for året, om afholdelse af møder 
og dagsorden for møderne. 
 

x Den årlige faste mødeplan er beskrevet i forret-
ningsordenen. Møder herudover indkaldes af 
formanden ved behov.  
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2.2.2 DET ANBEFALES, at hvis bestyrelsen – ud over 
formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelses-
formanden om at udføre særlige driftsopgaver for den 
erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelses-
beslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uaf-
hængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør 
sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, 
næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel 
direktion. 
 
KOMMENTAR: Bestyrelsens forretningsorden kan med 
fordel indeholde en overordnet beskrivelse af formandens 
og næstformandens opgaver, pligter og ansvar. 
 
En bestyrelsesbeslutning om, at formanden påtager sig 
enkeltstående opgaver, der ligger ud over formandens 
opgaver i henhold til lovgivningen og forretningsordenen, 
skal indeholde bestemmelser om de særlige forholdsreg-
ler, der samtidig er vedtaget til sikring af rolle- og an-
svarsdelingen i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og en 
eventuel direktion. 
 

x I henhold til forretningsordenen er bestyrelses-
formandens opgaver at indkalde til samt lede 
bestyrelsesmøder og at udtale sig på fondens 
vegne. Herudover varetager formanden sæd-
vanlige formandsopgaver så som at varetage 
det daglige samarbejde med den øvrige besty-
relse samt fondens administrator og revisor. 
Opgaver herudover kræver særskilt bestyrel-
sesbeslutning. 

2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 
 
God ledelse af erhvervsdrivende fonde forudsætter, at 
bestyrelsen er hensigtsmæssigt sammensat i relation til 
de opgaver og det ansvar, bestyrelsen står overfor. 
 
Bestyrelsen bør være sammensat således, at varetagel-
sen af opgaverne kan ske effektivt i en konstruktiv og 
kvalificeret dialog med en eventuel direktion. 
 
Hvor vedtægten ikke indeholder bestemmelser herom, 
definerer bestyrelsen, hvilke kompetencer fonden har 
behov for, og vurderer løbende, om bestyrelsens sam-
mensætning og medlemmernes kompetencer enkeltvis 
og samlet afspejler de krav, fondens situation og forhold 
stiller. 
 
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering 
kan rumme risiko for lukkethed og mangel på fornyelse, 
diversitet, kompetencer m.v. 
 
Eksterne interessenters udpegning af bestyrelsesmed-
lemmer kan rumme risiko for, at det pågældende besty-
relsesmedlem opfattes som repræsentant for de eksterne 
interesser. 
 
Uanset hvordan bestyrelsen udpeges, må bestyrelsen 
sikre sig, at bestyrelsen er i stand til at efterleve lovgiv-
ningen og vedtægten, herunder fondens formål og inte-
resser, og dermed leve op til det ansvar, der påhviler 
bestyrelsen. 
 
Mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingser-
faring, alder og køn kan øge kvaliteten af arbejdet i besty-
relsen. 
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Det er vigtigt, at der i fastlæggelsen af bestyrelsens 
sammensætning sikres en god balance mellem kontinui-
tet og fornyelse blandt bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Bestyrelsen bør med passende mellemrum - typisk årligt 
- vurdere, om bestyrelsens sammensætning og med-
lemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de 
krav, fondens formål, herunder både erhvervs- og udde-
lingsformål, strategi, økonomiske stilling og forhold i øv-
rigt stiller. 
 
Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i 
bestyrelsens sammensætning, påhviler det bestyrelsen af 
egen drift at tage initiativ til at ændre sammensætningen, 
om nødvendigt i dialog med fondsmyndigheden. 
 
Et medlem af bestyrelsen kan i udpegningsperioden til 
enhver tid udtræde af bestyrelsen. Det er alene fonds-
myndigheden, der kan afsætte et bestyrelsesmedlem i 
løbet af en udpegningsperiode. 
 
2.3.1 DET ANBEFALES, at bestyrelsen løbende vurderer 
og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde 
over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der 
påhviler bestyrelsen. 
 

x De primære kompetencer, som bestyrelsen skal 
råde over, er beskrevet i vedtægten, og der 
foretages løbende vurdering af, om der er be-
hov for at tilføre bestyrelsen yderligere kompe-
tencer. 
 

2.3.2 DET ANBEFALES, at bestyrelsen med respekt af 
en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktu-
reret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse 
og indstilling af kandidater til bestyrelsen. 
 
KOMMENTAR: Den forberedende proces for udvælgelse 
og indstilling af kandidater bør godkendes i bestyrelsen, 
og skal sikre varetagelsen af fondens formål. 
 
Med henblik på at sikre, at bestyrelsen får tilført de for 
fonden rette kompetencer, kan det være hensigtsmæs-
sigt, at der i bestyrelser med mange medlemmer, og hvor 
nye udpegninger sker ved selvsupplering, nedsættes et 
nomineringsudvalg til at fremkomme med forslag til kan-
didater baseret på en struktureret proces. 
 
Det kan være hensigtsmæssigt forud for nye udpegninger 
til bestyrelsen at have en dialog med en udpegningsbe-
rettiget om bestyrelsens vurdering og fastlæggelse af, 
hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst 
muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrel-
sen, samt bestyrelsens forventninger til bestyrelsens 
kompetencer og egenskaber. 
 

x Som beskrevet i vedtægten udpeges 3 af besty-
relsesmedlemmerne af 3 efterkommergrupper.  
Øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen. 
   

2.3.3 DET ANBEFALES, at bestyrelsesmedlemmer ud-
peges på baggrund af deres personlige egenskaber og 
kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede 
kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstil-
ling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til beho-
vet for fornyelse – sammenholdt med behovet for konti-
nuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. 

x Valg af bestyrelsesmedlemmer, der ikke udpe-
ges af efterkommergrupperne, skal i henhold til 
vedtægten ske efter en samlet vurdering af 
kompetencer og erfaring, idet det bør iagttages, 
at såvel forretningsmæssig som juridisk indsigt 
stedse er repræsenteret i bestyrelsen.  
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erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. 
 
2.3.4 DET ANBEFALES, at der årligt i ledelsesberetnin-
gen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjem-
meside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, 
herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende 
oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: 

 den pågældendes navn og stilling, 
 den pågældendes alder og køn, 
 dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg 

af medlemmet har fundet sted, og udløb af den 
aktuelle valgperiode, 

 medlemmets eventuelle særlige kompetencer, 
 den pågældendes øvrige ledelseshverv, herun-

der poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 
inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenland-
ske fonde, virksomheder, institutioner samt kræ-
vende organisationsopgaver, 

 hvilke medlemmer, der er udpeget af myndighe-
der/tilskudsyder m.v., og 

 om medlemmet anses for uafhængigt. 
 

x Redegørelse for sammensætning af bestyrelsen 
samt de anførte oplysninger for de enkelte med-
lemmer medtages i fondens årsrapport. 

2.3.5 DET ANBEFALES, at flertallet af bestyrelsesmed-
lemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er 
medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens 
dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et hele-
jet egentligt holdingselskab. 
 
KOMMENTAR: Det væsentlige er, at der er en vis af-
stand til bestyrelsen i fondens dattervirksomheder, der 
driver erhvervsvirksomheden. Kun derved kan der etable-
res den nødvendige personadskillelse til sikring af, at 
fonden kan varetage sine ejerinteresser, og kontrollen 
med dattervirksomheden og dennes ledelse. 
 
Et helejet egentligt holdingselskab har typisk ikke selv-
stændige driftsaktiviteter ud over de rene holdingaktivite-
ter. I disse særlige situationer er der ikke samme risiko 
ved, at der er fuldstændigt sammenfald mellem bestyrel-
sen i fonden og dets helejede holdingselskab. I disse 
tilfælde gælder anbefaling 2.3.5 mellem den erhvervsdri-
vende fond og driftsvirksomhed. 
 

x Igennem adskillige år har 2 bestyrelsesmed-
lemmer samtidigt været medlemmer i dattervirk-
somhedens bestyrelse. Dette vurderes som 
værende passende. 

2.4. Uafhængighed 
 
En passende del af bestyrelsens medlemmer bør være 
uafhængige. Bestyrelsen afgør, hvilke medlemmer, der i 
overensstemmelse med anbefalingen betragtes som 
uafhængige. 
 

  

2.4.1 DET ANBEFALES, at en passende del af bestyrel-
sens medlemmer er uafhængige. 
 
Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte med-
lemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem 
være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til 
otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uaf-

x I henhold til anbefalingen skal fondens bestyrel-
se have mindst 2 uafhængige medlemmer. 
 
2 af medlemmerne har været medlemmer i me-
re end 12 år og betragtes derfor som værende 
afhængige.  
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hængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, 
bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så frem-
deles. 
 
Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke 
for uafhængig, hvis den pågældende: 

 er, eller inden for de seneste tre år har været, 
medlem af direktionen eller ledende medarbejder 
i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller 
associeret virksomhed til fonden, 

 inden for de seneste fem år har modtaget større 
vederlag, herunder uddelinger eller andre ydel-
ser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksom-
hed eller associeret virksomhed til fonden i anden 
egenskab end som medlem af fondens bestyrel-
se eller direktion, 

 inden for det seneste år har haft en væsentlig for-
retningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte 
som partner eller ansat, aktionær, kunde, leve-
randør eller ledelsesmedlem i selskaber med til-
svarende forbindelse) med fonden/koncernen el-
ler en dattervirksomhed eller associeret virksom-
hed til fonden, 

 er, eller inden for de seneste tre år har været, 
ansat eller partner hos ekstern revisor, 

 har været medlem af fondens bestyrelse eller di-
rektion i mere end 12 år, 

 er i nær familie med eller på anden måde står 
personer, som ikke betragtes som uafhængige, 
særligt nær, 

 er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden 
har til formål at yde støtte til disses familie eller 
andre, som står disse særligt nær, eller 

 er ledelsesmedlem i en organisation, en anden 
fond eller lignende, der modtager eller gentagne 
gange inden for de seneste fem år har modtaget 
væsentlige donationer fra fonden. 

 
KOMMENTAR: De nævnte kriterier kan ikke betragtes 
som udtømmende. 
 
Det er bestyrelsens ansvar konkret at vurdere medlem-
mernes reelle uafhængighed. Bestyrelsen bør ved an-
vendelse af uafhængighedskriterierne lægge vægt på det 
materielle snarere end det formelle. 
 
En bestyrelses uafhængighed skal vurderes ud fra den-
nes evne og vilje til uvildigt og upartisk at varetage fon-
dens formål. 
 
Bestyrelsen må ikke være påvirket af andre interesser 
end varetagelsen af fondens formål, således som stifters 
vilje fremgår af vedtægten. 
 
De nævnte kriterier gælder ikke i forhold til vurderingen af 
uafhængighedskriteriet i LEF § 1, stk. 2, hvoraf fremgår, 
at der i erhvervsdrivende fonde skal være en i forhold til 

Set i forhold til de øvrige anførte kriterier er 
samtlige medlemmer uafhængige.  
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stifter selvstændig ledelse. 
 
2.5. Udpegningsperiode 
 
Bestyrelsen bør med passende mellemrum forholde sig til 
vedtægtens bestemmelse om bestyrelsesmedlemmernes 
udpegningsperiode. Afhængig af fondens størrelse, akti-
vitet og formål kan en udpegningsperiode på to år være 
for kort tid til, at et nyt medlem af bestyrelsen kan sætte 
sig ind i fondens forhold, og kan derfor være uhensigts-
mæssig. Omvendt vil en for lang udpegningsperiode 
kunne modvirke, at der i bestyrelsen er den fornødne 
dynamik og fornyelse. 
 

  

2.5.1 DET ANBEFALES, at bestyrelsens medlemmer 
som minimum udpeges for en periode på to år, og mak-
simalt for en periode på fire år. 
 
KOMMENTAR: Ved at have en udpegningsperiode, der 
ikke er for lang, skærpes bestyrelsens opmærksomhed 
på spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning og om 
eventuelle fornyelser. Genvalg kan finde sted. 
 

x I henhold til vedtægten udpeges bestyrelsens 
medlemmer for en periode på 3 år. 

2.5.2 DET ANBEFALES, at der for medlemmerne af be-
styrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres 
i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. 
 
KOMMENTAR: Medlemmer af stifterfamilien kan undta-
ges fra en sådan aldersgrænse. 
 

-     Bestyrelsesmedlemmernes alder er oplyst i 
årsrapporten. 
Fonden ønsker at tilgodese også en alders-
mæssig mangfoldighed i bestyrelsen men finder 
vurdering af kompetencer mere væsentlig end 
alder og har derfor ingen fast aldersgrænse for 
det enkelte medlem.  

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 
 
Evalueringen skal danne baggrund for en kontinuerlig 
forbedring af bestyrelsesarbejdet, og skal sikre, at besty-
relsen til stadighed har den rette sammensætning, og at 
der sker en løbende fornyelse. 
 

  

2.6.1 DET ANBEFALES, at bestyrelsen fastlægger en 
evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og 
de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt 
evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. 
 

x Bestyrelsens arbejde evalueres årligt på sep-
tember / oktober mødet.  

2.6.2 DET ANBEFALES, at bestyrelsen én gang årligt 
evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators 
arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. 
 
KOMMENTAR: Bestyrelsen bør med passende mellem-
rum vurdere sin egen indsats: Har bestyrelsen nået sine 
mål? Hvordan fungerer samarbejdet og kommunikationen 
i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og en eventuel direk-
tion og/eller administrator? 
 
Bestyrelsen og en eventuel direktion bør på forhånd afta-
le, hvordan evalueringen skal ske. Karakteren og omfan-
get af evalueringsproceduren må afhænge af fondens 
situation. I henhold til erhvervsfondsloven skal bestyrel-
sen som grundlag for sit arbejde have en skriftligt udfor-

x Administrators arbejde evalueres årligt på sep-
tember / oktober mødet. 
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met forretningsorden. I bestyrelsens forretningsorden kan 
der med fordel indgå en overordnet beskrivelse af, hvor-
dan evalueringen af bestyrelsesarbejdet gennemføres. 
 
Direktører eller administrator, som er medlemmer af be-
styrelsen, bør ikke deltage i bestyrelsens evaluering af 
henholdsvis direktionen og/eller administrator, da de i 
denne sammenhæng er inhabile. 
 
3. Ledelsens vederlag 
 
Særligt i erhvervsdrivende fonde, der ikke har ejere og 
dermed ingen generalforsamling, der kan udøve kontrol, 
er det vigtigt med gennemsigtighed og åbenhed om alle 
væsentlige forhold vedrørende principperne for og stør-
relsen af bestyrelsens og en eventuel direktions vederlag. 
 

  

3.1 DET ANBEFALES, at medlemmer af bestyrelsen i 
erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, 
samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes 
med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, 
der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resul-
tater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der 
følger af hvervet. 
 
KOMMENTAR: Principperne for vederlag til medlemmer 
af bestyrelsen og en eventuel direktion skal understøtte 
en hensigtsmæssig langsigtet udvikling for fonden i over-
ensstemmelse med fondens formål. 
 
Vederlag til medlemmer af bestyrelsen kan være af sym-
bolsk størrelse. 
 
Er et medlem af fondens bestyrelse ansat i eller direktør 
for fondens dattervirksomhed, er der ikke noget til hinder 
for, at den pågældende som led i ansættelsesforholdet 
modtager incitamentsaflønning i dattervirksomheden. 
 
Det er ikke i strid med Anbefalingerne, at medlemmer af 
bestyrelsen i fonden får en del af deres vederlag i form af 
aktier i eventuelle børsnoterede dattervirksomheder. 
 
Det er bestyrelsens ansvar, at vederlag, herunder bonus, 
til medlemmer af en eventuel direktion er passende i 
forhold til direktionens arbejde og ansvar, samt fondens 
økonomiske stilling. 
 

x Aflønning sker med fast vederlag, der fastlæg-
ges årligt under hensyntagen til det arbejde og 
ansvar, der følger med hvervet. 

3.2 DET ANBEFALES, at der i årsregnskabet gives op-
lysning om det samlede vederlag, hvert medlem af besty-
relsen og en eventuel direktion modtager fra den er-
hvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncer-
nen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre 
vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medar-
bejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for vareta-
gelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fon-
den eller tilknyttede virksomheder til fonden. 
 

x Oplysning om de vederlag, de enkelte bestyrel-
sesmedlemmer modtager fra fonden og i datter-
virksomheden medtages i årsrapporten.  
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KOMMENTAR: Der er ikke noget til hinder for, at besty-
relsen indgår aftaler om pension til direktionen i fonden. 
Der kan dog ikke tildeles pension til medlemmer af besty-
relsen, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold, som 
vederlægges med løn, hvoraf der kan optjenes pension. 
 
Såfremt der er aftalt pensions- og eller fratrædelsesord-
ninger anses sådanne for omfattet af vederlagsoplysnin-
gerne. Fratrædelsesordninger omfatter et bredt område 
inkl. opsigelsesvarsel og eventuel optjening heraf, fra-
trædelsesgodtgørelse, ”change of control”- aftaler, forsik-
rings- og pensionsordninger, pensionsindbetalinger efter 
fratrædelse med videre. 

 
 
 
Godkendt af bestyrelsen den 6. februar 2018 
 
 
        
Niels Borum  Sebastian Borum  Thomas Borum 
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