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Oversigt 

Udover ”følg eller forklar”-princippet, der følger af § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde og om 

offentliggørelse heraf, jf. § 77 a i årsregnskabsloven, indeholder Anbefalingerne for god Fondsledelse en 

række anbefalinger om offentliggørelse i fondens årsrapport og/eller på fondens hjemmeside. Disse 

anbefalinger er opregnet nedenfor. 

OFFENTLIGGØRELSE ANBEFALING 

Offentliggørelse i årsrapport – ledelsesberetningen og på fondens eventuelle hjemmeside 

 

Bestyrelsens sammensætning  

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på 

fondens eventuelle hjemmeside, redegøres for 

sammensætningen af bestyrelsen, herunder for 

mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om 

hvert af bestyrelsens medlemmer: 

• 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 særlige kompetencer, 

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder 

poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske 

fonde, virksomheder, institutioner samt krævende 

organisationsopgaver, 

• hvilke medlemmer, der er udpeget af 

myndigheder/tilskudsyder 

m.v., og 

• om medlemmet anses for uafhængigt. 

Offentliggørelse i ledelsesberetningen og/eller på fondens hjemmeside 

 

Aldersgrænse 
2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmer af bestyrelsen 

fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i 

ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.  

 

Oplysning om vederlag  
3.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om 

det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og 

direktionen modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra 

andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses 

om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, 

bortset fra medarbejder-repræsentanter i bestyrelsen, 

modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, 

dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder 

til fonden. 

 


