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SKEMA   

Lovpligtig redegørelse  
om god fondsledelse,  
jf. årsregnskabsloven § 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 fonds-
ledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a.  
 
Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelses-
beretningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle 
hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller no-
terne.  
 
Offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens even-
tuelle hjemmeside – med præcis henvisning dertil i ledelsesberetnin-
gen – skaber størst transparens, da den derved vil være lettere til-
gængelig for offentligheden.  
 
En offentliggørelse på fondens eventuelle hjemmeside kræver, at URL-
adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses i ledelsesberet-
ningen eller i noterne. URL-adressen er den internetadresse, der skal 
benyttes for at komme direkte til redegørelsen. 
 
For nærmere information om offentliggørelse af redegørelsen for god 
fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside skal Komitéen henvise 
til bekendtgørelse om redegørelse for god fondsledelse og om redegø-
relse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v. 
 
Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsle-
delses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige 
på Komitéens hjemmeside godfondsledelse.dk.  
 
Skemaet kan anvendes ved udarbejdelse af redegørelse for god fonds-
ledelse 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 redegø-
relse 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 re-
degørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til Anbefalingerne. Be-
styrelsen kan vælge at følge Anbefalingerne eller at forklare, hvordan 
de i stedet har valgt at indrette sig.  
 
Manglende efterlevelse af en anbefaling er ikke et regelbrud, men ud-
tryk 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.  
 
Rapporteringen skal afspejle den gældende ledelsesform på tidspunk-
tet for regnskabsaflæggelse. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet 
af året eller efter tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det be-
skrives i redegørelsen for god fondsledelse. Det er vigtigt, at bestyrel-
sen forholder sig til de enkelte anbefalinger.  
 
 
Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, 
jf. årsregnskabslovens § 77 a 
 
Bemærk! 
Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens 
årsrapport med følgende regnskabsperiode:  
[indsæt regnskabsperiode] 
 
 
Anbefalinger for god Fondsledelse  
 
Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er til-
gængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside  
godfondsledelse.dk. 
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ANBEFALING 
 

FONDEN FØLGER 
 

FONDEN FORKLARER 
 

1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION 

1.1. Det anbefales, at be-
styrelsen vedtager retnings-
linjer for ekstern kommuni-
kation, herunder hvem der 
kan og skal udtale sig til of-
fentligheden på den er-
hvervsdrivende fonds vegne 
og om hvilke forhold. Ret-
ningslinjerne skal imøde-
komme behovet for åbenhed 
og interessenternes behov 
og mulighed for at opnå re-
levant opdateret information 
om fondens forhold. 

Information om Experimenta-
rium findes pa ̊ hjemmesiden, 
der indeholder opdaterede op-
lysninger sa ̊som seneste 
a ̊rsrapport og bestyrelsens 
sammensætning. Den admini-
strerende direktør varetager på 
bestyrelsens vegne pressekon-
takten.  
 

 

2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 

2.1 Overordnede opgaver og ansvar 

2.1.1 Det anbefales, at be-
styrelsen med henblik på at 
sikre den erhvervsdrivende 
fonds virke i overensstem-
melse med fondens formål 
og interesser mindst en 
gang årligt tager stilling til 
fondens overordnede stra-
tegi og uddelingspolitik med 
udgangspunkt i vedtægten. 

Experimentariums vedtægter 
foreskriver en årlig behandling 
af strategi, målsætning og 
handlingsplaner i bestyrelsen. 

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen 

2.2.1 Det anbefales, at be-
styrelsesformanden organi-
serer, indkalder og leder be-
styrelsesmøderne med hen-
blik på at sikre et effektivt 
bestyrelsesarbejde og skabe 
de bedst mulige forudsæt-
ninger for bestyrelsesmed-
lemmernes arbejde enkeltvis 
og samlet. 

Ifølge Experimentariums ved-
tægter indkalder bestyrelses-
formanden til bestyrelsesmø-
der, og møderne ledes tillige af 
formanden. 
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2.2.2 Det anbefales, at 
hvis bestyrelsen – ud over 
formandshvervet – undta-
gelsesvis anmoder bestyrel-
sesformanden om at udføre 
særlige driftsopgaver for den 
erhvervsdrivende fond, bør 
der foreligge en bestyrelses-
beslutning, der sikrer, at be-
styrelsen bevarer den uaf-
hængige overordnede le-
delse og kontrolfunktion. 
Der bør sikres en forsvarlig 
arbejdsdeling mellem for-
manden, næstformanden, 
den øvrige bestyrelse og en 
eventuel direktion. 

Bestyrelsesformanden vareta-
ger ikke driftsopgaver for fon-
den. 
 
Arbejdsdeling mellem besty-
relse og direktion er beskrevet 
i Experimentariums vedtægter. 

 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering 

2.3.1 Det anbefales, at be-
styrelsen løbende vurderer 
og fastlægger, hvilke kom-
petencer bestyrelsen skal 
råde over for bedst muligt at 
kunne udføre de opgaver, 
der påhviler bestyrelsen. 

Experimentariums bestyrelse 
vurderer bestyrelsens kompe-
tencer én gang årligt. 
 

 

2.3.2 Det anbefales, at be-
styrelsen med respekt af en 
eventuel udpegningsret i 
vedtægten sikrer en struktu-
reret, grundig og gennem-
skuelig proces for udvæl-
gelse og indstilling af kandi-
dater til bestyrelsen. 

Der er ingen udpegningsret i 
Experimentariums vedtægter. 

 

2.3.3 Det anbefales, at be-
styrelsesmedlemmer udpe-
ges på baggrund af deres 
personlige egenskaber og 
kompetencer under hensyn 
til bestyrelsens samlede 
kompetencer, samt at der 
ved sammensætning og ind-
stilling af nye bestyrelses-
medlemmer tages hensyn til 
behovet for fornyelse – sam-
menholdt med behovet for 
kontinuitet – og til behovet 
for mangfoldighed i relation 

Jf. fondens vedtægt.  
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til bl.a. erhvervs- og udde-
lingserfaring, alder og køn. 

 

2.3.4 Det anbefales, at 
der årligt i ledelsesberetnin-
gen, og på den erhvervsdri-
vende fonds eventuelle 
hjemmeside, redegøres for 
sammensætningen af besty-
relsen, herunder for mang-
foldighed, samt at der gives 
følgende oplysninger om 
hvert af bestyrelsens med-
lemmer: 
• den pågældendes navn og 

stilling, 
• den pågældendes alder og 

køn, 
• dato for indtræden i besty-

relsen, hvorvidt genvalg af 
medlemmet har fundet 
sted, og udløb af den ak-
tuelle valgperiode, 
• medlemmets eventuelle 

særlige kompetencer, 
• den pågældendes øvrige 

ledelseshverv, herunder 
poster i direktioner, besty-
relser og tilsynsråd, inklu-
sive ledelsesudvalg, i dan-
ske og udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 
samt krævende organisati-
onsopgaver, 
• hvilke medlemmer, der er 

udpeget af myndighe-
der/tilskudsyder mv., og 
om medlemmet anses for 
uafhængigt. 

Oplysninger om de enkelte 
medlemmer fremgår af Experi-
mentariums hjemmeside samt 
af årsberetningen. 

 

2.3.5 Det anbefales, at 
flertallet af bestyrelsesmed-
lemmerne i den erhvervsdri-
vende fond ikke samtidig er 
medlemmer af bestyrelsen 
eller direktionen i fondens 
dattervirksomhed(-er), med-
mindre der er tale om et he-
lejet egentligt holdingsel-
skab. 

Byggeselskabet Experimenta-
rium A/S er 100% ejet af fon-
den. Bestyrelsen for Ejendoms-
selskabet er en delmængde af 
bestyrelsen for fonden. 
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2.4 Uafhængighed 

2.4.1 Det anbefales, at en 
passende del af bestyrel-
sens medlemmer er uaf-
hængige.  
 
Består bestyrelsen (eksklu-
siv medarbejdervalgte med-
lemmer) af op til fire med-
lemmer, bør mindst ét med-
lem være uafhængigt. Be-
står bestyrelsen af mellem 
fem til otte medlemmer, bør 
mindst to medlemmer være 
uafhængige. Består besty-
relsen af ni til elleve med-
lemmer, bør mindst tre 
medlemmer være uaf-
hængige og så fremdeles. 
 
Et bestyrelsesmedlem anses 
i denne sammenhæng ikke 
for uafhængig, hvis den på-
gældende:  
• er, eller inden for de sene-

ste tre år har været, med-
lem af direktionen eller le-
dende medarbejder i fon-
den eller en væsentlig dat-
tervirksomhed eller associ-
eret virksomhed til fonden, 

• inden for de seneste fem år 
har modtaget større veder-
lag, herunder uddelinger 
eller andre ydelser, fra fon-
den/koncernen eller en 
dattervirksomhed eller as-
socieret virksomhed til fon-
den i anden egenskab end 
som medlem af fondens 
bestyrelse eller direktion,  

• inden for det seneste år har 
haft en væsentlig forret-
ningsrelation (f.eks. per-
sonlig eller indirekte som 
partner eller ansat, aktio-
nær, kunde, leverandør el-
ler ledelsesmedlem i sel-
skaber med tilsvarende 
forbindelse) med fon-
den/koncernen eller en 

Experimentarium opfylder kra-
vene om uafhængighed, da alle 
eksterne bestyrelsesmedlem-
mer er uafhængige. 
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dattervirksomhed eller as-
socieret virksomhed til fon-
den, 

• er, eller inden for de sene-
ste tre år har været, ansat 
eller partner hos ekstern 
revisor, 

• har været medlem af fon-
dens bestyrelse eller direk-
tion i mere end 12 år, 

• er i nær familie med eller 
på anden måde står perso-
ner, 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 orga-
nisation, en anden fond eller 
lignende, der modtager eller 
gentagne gange inden for de 
seneste fem år har modtaget 
væsentlige donationer fra 
fonden. 

2.5 Udpegningsperiode 

2.5.1 Det anbefales, at be-
styrelsens medlemmer som 
minimum udpeges for en pe-
riode på to år, og maksimalt 
for en periode på fire år. 

 Vi følger Experimentari-
ums vedtægter. Experi-
mentariums bestyrelse er 
selvsupplerende. 

2.5.2 Det anbefales, at der 
for medlemmerne af besty-
relsen fastsættes en alders-
grænse, som offentliggøres i 
ledelsesberetningen eller på 
fondens hjemmeside. 

Ifølge Experimentariums ved-
tægter udtræder et medlem 
ved sit fyldte 75 år. 

 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 

2.6.1 Det anbefales, at be-
styrelsen fastlægger en eva-
lueringsprocedure, hvor be-
styrelsen, formanden og de 

Ifølge Experimentariums ved-
tægter gennemfører Experi-
mentarium bestyrelse og direk-
tion årligt en drøftelse og eva-
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individuelle medlemmers bi-
drag og resultater årligt eva-
lueres, og at resultatet drøf-
tes i bestyrelsen. 

luering af henholdsvis direktio-
nens indsats, bestyrelsens ind-
sats samt samarbejdet mellem 
de to organer. 

2.6.2 Det anbefales, at be-
styrelsen én gang årligt eva-
luerer en eventuel direktions 
og/eller administrators ar-
bejde og resultater efter 
forud fastsatte klare krite-
rier. 

Se ovenfor.  

3. LEDELSENS VEDERLAG 

3.1.1 Det anbefales, at 
medlemmer af bestyrelsen i 
erhvervsdrivende fonde af-
lønnes med et fast vederlag, 
samt at medlemmer af en 
eventuel direktion aflønnes 
med et fast vederlag, even-
tuelt kombineret med bonus, 
der ikke bør være afhængig 
af regnskabsmæssige resul-
tater. Vederlaget bør af-
spejle det arbejde og an-
svar, der følger af hvervet. 

Experimentariums bestyrelse 
og direktion modtager fast ve-
derlag/løn.  

 

 

3.1.2 Det anbefales, at der 
i årsregnskabet gives oplys-
ning om det samlede veder-
lag, hvert medlem af besty-
relsen og en eventuel direk-
tion modtager fra den er-
hvervsdrivende fond og fra 
andre virksomheder i kon-
cernen. Endvidere bør der 
oplyses om eventuelle andre 
vederlag som bestyrelses-
medlemmer, bortset fra 
medarbejderrepræsentanter 
i bestyrelsen, modtager for 
varetagelsen af opgaver for 
fonden, dattervirksomheder 
af fonden eller tilknyttede 
virksomheder til fonden. 

Fonden oplyser i årsrapporten 
det samlede ledelsesvederlag 
på personniveau. 

 

 
 
 


