
J.nr. 6030/85 

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a". 



Hvad kan skemaet bruges til? 

Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god 
fondsledelse i skemaform, jf, årsregnskabslovens § 77 a. 

Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle 
hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne. 

Offentliggørelse af redegørelse for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside — med præcis henvisning dertil i 
ledelsesberetningen — skaber størst transparens, da den derved vil være lettere tilgængelig for offentligheden. 

En offentliggørelse på fondens eventuelle hjemmeside kræver, at URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses i 
ledelsesberetningen eller i noterne. URL-adressen er den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelse. 

For nærmere information om offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens hjemmeside skal komiteen henvise til 
bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven. 

Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komiteen for god Fondsledelses anbefalinger fra juni 2020. Anbefalingerne er tilgængelige på 
komiteens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes ved udarbejdelse af redegørelse for god fondsledelse i 
fondens årsrapport. 
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"Følg eller forklar" 

Det følger af årsregnskabslovens § 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse 
for god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, i ledelsesberetningen eller i noterne. 

Efter § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, skal bestyrelsen i sin redegørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til anbefalingerne. 
Bestyrelsen kan vælge at følge anbefalingerne eller forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig. 

Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, 
har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen. 

Redegørelsen skal afspejle den gældende ledelsesform på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af 
året eller efter tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det beskrives i redegørelsen for god fondsledelse. 

Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til hver enkelt anbefaling. 

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a 

Bemærk! 

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 
1. januar 2022 — 31. december 2022 
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Anbefalinger for god Fondsledelse 

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komiteen for god Fondsledelses hjemmeside 
www. godfondsledelse.dk. 

1. Åbe 

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper for JA. 

  

ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for 
Fondens F 

Fondens 

   

ationsstra 

  

åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at tegi er den, at for-

   

opnå relevant opdateret information om fondens forhold. manden for besty-

    

relsen tegner Fon-

    

den over for offent-

    

ligheden, og for-

    

manden har således 

   

al ekstern kommu-

    

nikation til offent-

    

ligheden, mens Fon-

    

dens direktør på 

   

Fondens vegne 

   

kommunikerer såvel 

   

eksternt som internt 

   

om Fondens forret-

   

1  Hvis en anbefaling ikke følges, skal fonden forklare, hvorfor anbefalingen ikke følges og hvordan fonden har indrettet sig anderledes. En tilstrækkelig forklaring besvarer begge 
spørgsmål og kategoriserer besvarelsen som efterlevelse af anbefalingen. Det er derfor vigtigt, at fonden besvarer begge spørgsmål i sin forklaring. 
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ningsmæssige ak-

    

tiviteter over for 

   

eventuelle ansatte 

   

medarbejdere, leve-

    

randører og samar-

    

bejdspartnere, mens 

   

Fondens administra-

    

tive medarbejdere 

   

alene kommuni-

    

kerer over for legat-

    

ansøgere, der retter 

   

henvendelse til 

   

Fondssekretariatet. 

   

Fonden har etable-

    

ret en hjemmeside. 

   

(www.kv-fonden.dk) 

   

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

2.1 Overordnede opgaver og ansvar 

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at JA. 

  

sikre den erhvervsdrivende fonds virke i 
Dette er et fast 

   

punkt på besty-

   

overensstemmelse med fondens formål og interesser relsens sidste 

  

mindst en gang årligt tager stilling til fondens møde i et kalen-
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overordnede strategi og uddelingspolitik med derår eller før-

 

udgangspunkt i vedtægten. ste møde i et 

kalenderår, jfr. 

forretningsorde 

nen for bestyrel-

sen. 

Fondens udde-

lingspolitik 

fremgår dels af 

formålsbestem 

melsen i fonds-

fundatsens § 3, 

dels af særskilt 

beskrivelse af 

Fondens udde-

lingspolitik, der 

offentliggøres 

på Fondens 

hjemmeside. 

(www. kv-

fonden.dk) 
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2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig JA. 

til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens 
På hvert besty-

 

relsesmøde 
formål og behov på kort og lang sigt. foretages denne 

vurdering. 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen 

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, JA. 

   

indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at 
Disse opgaver 
varetages af for-

    

sikre sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst manden for  be-

    

mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes styrelsen, og 

   

arbejde, enkeltvis og samlet. fremgår i Øvrigt 

    

af bestyrelsens 

    

forretningsorde 

    

n. 

   

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis JA. 

   

anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige 
Fonden har an-

 

sat 
Fond 

d direktør. 

   

opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over 

    

formandserhvervet, bør der foreligge en Bestyrelsen har 

   

bestyrelsesbeslutning herom. der sikrer, at bestyrelsen ikke en næst-

    

bevarer den uafhængige overordnede ledelse og formand, idet 

   

kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig 
dette ikke findes 

    

at være nødven-

    

arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den digt henset til 

   

øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. bestyrelsens 
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.)efaling Fonden følger Fonden fc 

VIAVMI i 

størrelse og 

sammensæt-

 

ning. 

Bestyrelsesform 

anden varetager 

som udgangs-

punkt ikke ud 

over formands-

opgaven særlige 

opgaver for Fon-

den. For det 

tilfælde besty-

relsen anmoder 

bestyrelsesform 

anden om at 

udføre særlige 

opgaver for Fon-

den, vil dette 

ske ved en be-

styrelsesbeslut-

ning. 
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Anbefaling Fondenf 1 1fo rklarer' 
relevant ~ 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst JA. 

hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke 
Dette gør besty-

 

relsen, og  be-

 

kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt styrelsens for-

 

at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. retningsorden 
adresserer 

punktet. Supple-

 

rende bemær-

 

kes, at fonds-

 

fundatsens § 7 

indeholder krav 

om uddannelse, 

indsigt i sam-

 

fundsforhold, 

sociale og for-

 

retningsmæssig 

e samt økono-

 

miske forhold 

som forudsæt-

 

ning for at være 

medlem af be-

 

styrelsen. 
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2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en JA. 

 

eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en 
Som supple-

 

ment hertil føl-

  

struktureret, grundig og gennemskuelig proces for ger bestyrelsen 

 

udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. retningslinjerne 

  

for udpegning af 

  

nye bestyrel-

   

sesmedlemmer 

  

som fastsat i 

  

Fondsfundatsen 

  

s§7. 

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges JA. Fonden er ikke Selvom Fonden ikke 

på baggrund af deres personlige egenskaber og 
Bestyrelsen føl- omfattet af LEF § 41 er omfattet af LEF § 

 

ger denne anbe- om at opstille måltal 41, har Fondens 
kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede faling; dog med for kvinder i bestyrelse udpeget 
kompetencer, samt at der ved sammensætning og respekt af ud- bestyrelsen, da et kvindeligt 

indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til pegningsretten i kriterierne herfor i medlem til Fondens 

behov for fornyelse —  sammenholdt med behovet for Fondsfundatsen samme bestemmelse bestyrelse, bl.a. for 

kontinuitet — og til behovet for mangfoldighed i relation s § 7. ikke er overskredet. at sikre 

    

til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og 

  

mangfoldighed i

relation til køn. 
køn. 

   

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, JA. 

  

Og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle 
Oplysningerne 

fremgår af ledel-

   

hjemmeside, redegøres for sammensætningen af sesberetningen 
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bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der og af Fondens 

  

gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens hjemmeside. 

  

medlemmer: (www. kv-

   

• den pågældendes navn og stilling, 
fonden.dk) 

  

• 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, herunder 

   

poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

   

inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske 

   

fonde, virksomheder, institutioner samt krævende 

   

organisationsopgaver, 

   

• hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, 

   

warrants  og lignende i fondens dattervirksomheder 

   

og/eller associerede virksomheder, 

   

• hvilke medlemmer, der er udpeget af 

   

myndigheder/tilskudsyder m.v., og 

   

• om medlemmet anses for uafhængigt. 
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2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens 
Ja.
Bestyrelsen har 

  

medlemmer er uafhængige. foretaget en 

   

konkret gen-

   

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte nemgang af 

  

medlemmer) af forholdene for 

   

hvert enkelt  be-

   

• op til fire medlemmer, bør mindst et medlem være styrelsesmedle 

  

uafhængigt, m i relation til 

  

• mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to de nævnte 

  

medlemmer være uafhængige, eller punkter om 

      

• ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer 
vurdering af
uafhængighed. 

  

være uafhængige og så fremdeles. 

    

Det vurderes, at 

  

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke mindst et med-

   

for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.: lem af besty-

    

relsens tre med-

   

• er, eller inden for de seneste tre år har været, lemmer er 

  

medlem af direktionen eller ledende medarbejder i 
uafhængigt, 

   

hvormed kravet 

  

fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller om 

  

associeret virksomhed til fonden, uafhængighed 

  

• inden for de seneste fem år har modtaget større er opfyldt. 

  

vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, 

   

fra fondenikoncernen eller en dattervirksomhed eller 
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• 1' ~ 1 1~' 1 1 

associeret virksomhed til fonden i anden egenskab 
end som medlem af fondens bestyrelse eller 
direktion, 

• inden for det seneste år har haft en væsentlig 
forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte 
som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør 
eller ledelsesmedlem i virksomheder med 
tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller 
en dattervirksomhed eller associeret virksomhed 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 
direktion i mere end 12 år, 

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

• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har 
til fon-nål 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 modtaget eller gentagne gange 
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inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige 
donationer fra fonden. 

2.5 Udpegningsperiode 

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som 
NEJ. I henhold til Fonds- I henhold til 

minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt 
fundatsen er der in- Fondsfundatsen ud-

 

gen overmålsbe- peges to af Fondens 
for en periode på fire år. grænsning på udpeg- bestyrelsesmedlem 

ning af to medlemmer mer ved selvsupple-
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til bestyrelsen, mens ring, hvor det 

  

det tredje og fjerde enkelte medlem selv 

  

medlem til besty- udpeger sin efter-

   

relsen udpeges for en følger. 

  

periode på to år, 

   

ligesom genvalg kan 

   

finde sted. 

   

Så længe bestyrelsens 

   

medlemmer er kva-

    

lificerede og har de 

   

kompetencer, Fonden 

   

har behov for i 

   

bestyrelsen, er det 

   

bestyrelsens vurde-

    

ring bl.a. for at sikre 

   

kontinuitet, at be-

    

styrelsens medlem-

    

mer godt kan udpeges 

   

for en periode på 

   

mere end fire år. 

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af JA, 

   

I henhold til 

  

bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som 
Fondsfundatsen 

  

offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens fratræder 

  

hjemmeside. bestyrelsesmedl 
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i 

 

emmer ved 

  

udgangen af det 

  

år, hvori de 

  

fylder 75 år. 

  

Denne 

  

bestemmelse er 

  

gældende fra 1. 

  

januar 2017. 

 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en JA. 

  

evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de 
Bestyrelsens

eget 

   

arbejde 

  

individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres i hen-

   

evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. hold til besty-

    

relsens forret-

    

ningsorden en 

   

gang årligt. 

  

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt JA. 

  

evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators 
Direktionens

arbejde 

   

evalu-

   

arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. eres i henhold 

   

til bestyrelsens 

   

forretningsorde 

   

n en gang årligt 

   

af bestyrelsen. 
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Anbefaling 

3. Ledelsens vederlag 

s s• n folIzer Fondenforklarer' 
relevant 

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i JA. 

   

erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, Bestyrelse og 

   

samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes direktion 

   

med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, 
modtageret fast

     

vederlag/løn. 

   

der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige 

    

resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, 

    

der følger af hvervet. 

    

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives JA. 

   

oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt Fremgår af 

   

medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager ledelsesberetnin 

   

fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens 
gen i årsrappor-

     

ten. 

   

dattervirksomheder og associerede virksomheder. 

    

Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, 

    

som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion 

    

modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for 

    

fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede 

    

virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters 

    

vederlag som ansatte. 

    

Kobenhavn  april 2022 
Bestyrelsen. 
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