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• Bestyrelsesformand

• Næstformand

• Født den 15. juni 1972

• Køn: mand

• Født den 24. marts 1964

• Indtrådt i bestyrelsen i

• Født den 22. juni 1962
• Indtrådt i bestyrelsen den
19. september 2013

• CEO i Industriens Fond
• Køn: mand

• Køn: kvinde

september 2014

• Indtrådt i bestyrelsen den

• Genvalgt i 2020 og kan herefter

• Genvalgt i 2020 og kan herefter

• Er på valg i 2022

• Er på valg i 2022

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier,

optioner, warrants og lignende i

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier,

fondens dattervirksomheder og/

eller associerede virksomheder?

fondens dattervirksomheder og/

• Genvalgt i 2021 og kan herefter
genvælges én gang

• Er på valg i 2023

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier,
fondens dattervirksomheder og/
Nej.

Er medlemmet udpeget af

myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.
Anses medlemmet for uafhængigt?
Ja.

20. juni 2012

genvælges én gang

optioner, warrants og lignende i

eller associerede virksomheder?
Nej.

Er medlemmet udpeget af

myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.
Anses medlemmet for uafhængigt?

genvælges to gange

optioner, warrants og lignende i

eller associerede virksomheder?
Nej.

Er medlemmet udpeget af

myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.
Anses medlemmet for uafhængigt?
Ja.

Ja.

Særlige kompetencer

International operationel og

Særlige kompetencer

kommunikation, kommunale

udvikling, finansiel styring og

børsnoterede internationale

Særlige kompetencer

strategisk ledelse, strategi-

planlægning, opkøb og integration
af virksomheder, forandrings-

ledelse. Bestyrelseserfaring fra

danske og internationale selskaber
samt brancheorganisationer.
Øvrige bestyrelsesposter og
andre tillidshverv

• Molslinjen (bestyrelsesformand)
• ISS (bestyrelsesformand)
• Abacus Medicine

(bestyrelsesformand)

• Falck (bestyrelsesformand)
• Frederiksberg Fonden
• UKP&I

• TT Club
• DSV

• Nikolai og Felix Fonden
• Bestyrelsesforeningen

Operationel og strategisk ledelse,

Strategi, ledelse, politik,

forhold, sociale forhold.

koncerner, strategiudvikling,

Øvrige bestyrelsesposter og

stor bestyrelseserfaring i industri-

• Nordea Fonden (næstformand)

finans, investering, risikostyring,

og finansvirksomheder og fonde.
Øvrige bestyrelsesposter og
andre tillidshverv

• Fonden CBS Academic Housing
(bestyrelsesformand)

• K Alternativ Private Equity 2019,
2020 & 2021 K/S (bestyrelsesformand)

• Foreningen Roskilde Festivalen

andre tillidshverv:

• Tietgen Fonden (næstformand)
• Hedeselskabet (medlem af
repræsentantskabet)

• Medlem af Rådet for samfundsansvar og verdensmål

• Formand for komitéen for

sundhed integreret i sociale
indsatser

MARIE NIPPER

DIREKTØR,
COPENHAGEN CONTEMPORARY

MADS ROKE CLAUSEN

DIREKTØR, LANDSORGANISATIONEN
FOR SOCIALE TILBUD (LOS)

DORRIT VANGLO
DIREKTØR, LD FONDE

• Født den 29. juli 1979

• Født den 2. juni 1968

• Født den 25. oktober 1956

• Indtrådt i bestyrelsen den

• Indtrådt i bestyrelsen den

• Indtrådt i bestyrelsen den 1. maj

• Køn: kvinde

5. april 2018

• Køn: mand

5. april 2018

• Køn: kvinde
2019

• Genvalgt i 2020 og kan herefter

• Genvalgt i 2020 og kan herefter

• Genvalgt i 2021 og kan herefter

• Er på valg i 2022

• Er på valg i 2022

• Er på valg i 2023

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier,

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier,

Ejer bestyrelsesmedlemmet aktier,

fondens dattervirksomheder og/

fondens dattervirksomheder og/

fondens dattervirksomheder og/

genvælges fire gange

optioner, warrants og lignende i

eller associerede virksomheder?
Nej.

genvælges fire gange

optioner, warrants og lignende i

eller associerede virksomheder?
Nej.

genvælges to gange

optioner, warrants og lignende i

eller associerede virksomheder?
Nej.

Er medlemmet udpeget af

Er medlemmet udpeget af

Er medlemmet udpeget af

Anses medlemmet for uafhængigt?

Anses medlemmet for uafhængigt?

Anses medlemmet for uafhængigt?

Særlige kompetencer

Særlige kompetencer

Særlige kompetencer

nationalt og internationalt

ledelse, viden om sociale investe-

og risikostyring, corporate gover-

myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Ja.

Ledelse i kulturinstitutioner,
kulturelt netværk, samtidskunst

og nytænkning på kunstområdet,
strategiudvikling.

myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Ja.

Strategiudvikling og forandrings-

ringer, indblik i den frivillige sociale
sektor, internationalt netværk

vedr. social finance og impact.

Øvrige bestyrelsesposter og

Øvrige bestyrelsesposter og

• Copenhagen Phil

• Liljeborgfonden

andre tillidshverv

• HAUT (forperson)

andre tillidshverv

• Medlem af det rådgivende
udvalg for Den sociale
investeringsfond

myndighed/tilskudsyder m.v.? Nej.

Ja.

Ledelse, strategi, kapitalforvaltning
nance og god fondsledelse.

Bestyrelseserfaring fra børsnoteret

og unoterede selskaber, ejerledede,
fondsejede og offentligt ejede
virksomheder.

Øvrige bestyrelsesposter og
andre tillidshverv

• Kapitalforeningen LD (formand)
• EKF – Danmarks Eksportkredit
(næstformand) og EKF A/S
(næstformand)

• Hedeselskabet og Dalgas Group
A/S (næstformand og formand

for Risiko- og Revisionsudvalget)

• Investeringskomiteen for The
Velux Foundation

• Medlem af Komitéen for god
Fondsledelse

• Medlem af regeringens

kommission om tilbagetrækning
og nedslidning

