
 
 

Det anbefales, 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: 

Navn(Fulde navn) Margrete Pump 

Stilling(titel og virksomhed)  

Alder 68 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2004 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

2022 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

Erfaring med bestyrelsesarbejde 

Erfaring med virksomhedsledelse 

 

Den pågældendes øvrige 

ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 
ledelsesudvalg i danske og 

udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 
samt krævende 

organisationsopgaver 

 

Formand for Bostedet Cecilie Marie 

Medlem af bestyrelsen for Fonden Mariehjemmene 

Hvilke medlemmer, der er 
godkendt af 

repræsentantskabet.  

 

 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

 

Nej 



 
 

Navn(Fulde navn) Ulrik Kampmann 

Stilling(titel og virksomhed)  

Alder  

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2017 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

2023 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 

ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 

samt krævende 
organisationsopgaver 

 

 

Hvilke medlemmer, der er 

godkendt af 
repræsentantskabet.  

 

Ulrik Kampmann godkendt 2020 

Om medlemmet anses for 

uafhængigt 

 

Ja 

 

 

 



 
 

Navn(Fulde navn) Maibritt Augustinus 

Stilling(titel og virksomhed) Eliteidrætskoordinator hos Slagelse Gymnasium og 

forfatter (Dansk psykologisk Forlag) 

Alder 45 år 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

Maj 2013 

Dato for evt. genvalg Maj 2022 

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

1 år 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

Indblik i særlige udsatte i vores samfund, samt 

journalistik og kommunikationsmæssige kompetencer 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 

ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 

samt krævende 
organisationsopgaver 

 

Selvstændig journalist og forfatter 

Hvilke medlemmer, der er 

godkendt af 
repræsentantskabet.  

 

Ja 

Om medlemmet anses for 

uafhængigt 

 

Ja 

 

 

 

 



 
 

Navn(Fulde navn) Mikkel Boel Mikkelsen 

Stilling(titel og virksomhed) KAB – økonomichef 

Alder 1969 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

Sommer 2018 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

Økonomi og Investeringer 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 

ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 

samt krævende 
organisationsopgaver 

 

 

Hvilke medlemmer, der er 

godkendt af 
repræsentantskabet.  

 

 

Om medlemmet anses for 

uafhængigt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn(Fulde navn) Peter Munk Tommerup 

Stilling(titel og virksomhed) Cand.jur, Husen Advokater, Bryggernes Plads 17.2, 1799 

KBH. V  

Alder 69 år 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

22.5.2019 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

Maj 2022 

Medlemmets særlige 

kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

Tidligere advokat med arbejde med erhvervsdrivende 

og administration 

Den pågældendes øvrige 

ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 
ledelsesudvalg i danske og 

udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 
samt krævende 

organisationsopgaver 

 

Formand for bestyrelsen i Iver C. Weilbachs Fond 

Formand for bestyrelsen i Danmark Fonden 

Hvilke medlemmer, der er 
godkendt af 

repræsentantskabet.  

 

 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

 

Ja! 



 
 

 

Navn(Fulde navn) Vibe Klarup 

Stilling(titel og virksomhed) Direktør 

Alder 1969 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

Maj 2019 

Dato for evt. genvalg 2022 

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

2022 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

Strategi, udvikling, mobilisering af ressourcer, politisk 

fortalervirksomhed, fundraising, ledelse 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 

ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 

samt krævende 
organisationsopgaver 

 

Direktør for Hjem til Alle-Alliancen 

Formand for Regeringens Rådet for Socialt Udsatte 

Formand for Foreningen Folkemødet  

+ medlem af Akademiet for Social Innovation, Kofoeds 

Skoles repræsentantskab, medlem af Den Sociale 

Investeringsfonds advisory board 

+ paneldeltager i TV2 News programmet News&Co 

Hvilke medlemmer, der er 

godkendt af 
repræsentantskabet.  

 

 

Om medlemmet anses for 

uafhængigt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Navn(Fulde navn) Esben Trier Norden 

 

Stilling(titel og virksomhed) CEO, EdTech Denmark 

Alder 53 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

23. marts 2015 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

 

Medlemmets særlige 

kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

Kommunikation & markedsføring 

IT & digitalisering 

Administration & ledelse 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 

bestyrelser og tilsynsråd, 
ledelsesudvalg i danske og 

udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 
samt krævende 

organisationsopgaver 

 

Bestyrelseposter:  

- EdTech Denmark 

- TechVelopment Denmark 

- Life Exhibitions 

Advisory Boards:  

- Digital Hub Denmark 

- Usertribe 

Hvilke medlemmer, der er 
godkendt af 
repræsentantskabet.  

 

 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

 

 

 

 



 
 

Navn(Fulde navn) Camilla Collet Kurrild-Klitgaard 

Stilling(titel og virksomhed) Partner, Gorrissen Federspiel 

Alder Født 10. september 1972 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

22. maj 2019 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

 

22. maj 2022 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 

Jura, compliance, risk management, governance 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 

ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 

samt krævende 
organisationsopgaver 

 

Erik og Karen-Margrethe Brüels Fond (formand) 

Maskinchef Knud Børjesson og fru Boel Børjesson, født 

Jønssons Legat (medlem) 

Dansk-Svensk Kulturfond (medlem) 

Arbodania A/S (medlem) 

Hvilke medlemmer, der er 

godkendt af 
repræsentantskabet.  

 

 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

 

Ja 


