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Louis Petersens Legat

Anbefalinger for god Fondsledelse
Louis Petersens Legat er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på
Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.
I henhold til legatets vedtægts § 7 består legatets bestyrelse af 3 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Bestyrelsen bør have en sammensætning, der sikrer en forsvarlig
gennemførelse af de vedtægtsmæssige formål.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer:


Dr. ling.merc Henrik Høeg Müller (formand)



Advokat Michael Steen Jensen



Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Det anbefales i anbefaling 2.3.4, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende
fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

Den pågældendes navn og stilling:

Dr. ling.merc Henrik Høeg Müller

Den pågældendes alder og køn:

Født 18. september 1963 (M)

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt
genvalg af medlemmet har fundet sted, og
udløb af den aktuelle valgperiode:

17. august 2005

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:

Forsker, mangeårigt kendskab til legatets
virksomhed, ansøgerkreds og navnlig kendskab til handelsskolerne. Samfundsmæssigt
og kulturelt interesseret og socialt indstillet

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

N/A

Om medlemmet anses for uafhængigt.

Medlemmet anses for uafhængigt
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Den pågældendes navn og stilling:

Advokat Michael Steen Jensen

Den pågældendes alder og køn:

Født 7. februar 1958 (M)

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt
genvalg af medlemmet har fundet sted, og
udløb af den aktuelle valgperiode:

16. september 2008

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer:

Advokat, kendskab til arbejdet i fondsbestyrelse og administration af fonde. Samfundsmæssigt og kulturelt interesseret og
socialt indstillet

Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske
og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver:

Bestyrelsesformand:
Petersminde Fonden
Ambassadør Anker Svart og hustru Nina
Svarts Fond
Grosserer Georg Bjørkner og Hustru Ellen
Bjørkners Fond
Søren og Helene Hempels Legat
Næstformand
Ecolab A/S
Foreningen Zoo’s Dyrefond
Bestyrelsesmedlem
Louis Petersens Legat
Louis Petersens Børnegård
Aktieselskabet Havnen ved Kolby Kaas
Havnen ved Kolby Kaas Holding A/S
Egeskov Gods
Egeskov Fonden
Princess Viggo’s Fund for St. Alban’s
Church
A.E. Reimann Foundation

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myn-

N/A
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digheder/tilskudsyder m.v.:
Om medlemmet anses for uafhængigt:

Medlemmet anses ikke for uafhængigt, da
medlemmet er direktør for legatet, er partner i Gorrissen Federspiel, der er administrator for legatet og da medlemmet er medlem af Zoo’s Dyrefond, der har modtaget
donation fra legatet

Den pågældendes navn og stilling:

Professor Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Den pågældendes alder og køn:

Født 29. september 1955 (M)

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt
genvalg af medlemmet har fundet sted, og
udløb af den aktuelle valgperiode:

18. marts 2010

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

Forsker, kendskab til legatets ansøgerkreds
og navnlig kendskab til økonomiske forhold.
Samfundsmæssigt og kulturelt interesseret
og socialt indstillet

Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske
og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver

Formand for De Økonomiske Råd

Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

N/A

Om medlemmet anses for uafhængigt.

Medlemmet anses for uafhængigt
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Den 19. april 2015

_________________________
Henrik Høeg Müller

_______________________
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

_________________________
Michael Steen Jensen
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