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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 1952 
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. 

Margrete Pump, 2022 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

Nej – medlem af bestyrelsen siden 2004 
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Navn(Fulde navn) Ulrik Kampmann 

Stilling(titel og virksomhed) Selvstændig 

Alder 1972 

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 2022 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

Ja 
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Navn(Fulde navn) Mikkel Boel Mikkelsen 

Stilling(titel og virksomhed) KAB – Økonomidirektør 

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 

 
Medlem af Ejendmsråd, Storkunder, Danske Bank 
Økonomiudvalg, Mellemfolkeligt Samvirke 

Hvilke medlemmer, der er 
godkendt af 
repræsentantskabet. 

Mikkel Boel, 2022 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

Ja 
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Navn(Fulde navn) Peter Munk Tommerup 

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

Alder 1953 
Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2019 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

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! 
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Navn(Fulde navn) Camilla Collet Kurrild-Klitgaard 

Stilling(titel og virksomhed) Partner, Gorrissen Federspiel 

Alder 1972 
Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2019 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

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 
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Navn(Fulde navn) Kira West 

Stilling(titel og virksomhed) Direktør, Hjem til Alle 

Alder 1976 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2022 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

2025 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

Indsigt i og stort netværk i den sociale sektor, erfaring med 
organisering og ledelse af socialt arbejde, fundraising, 
kommunikation, dokumentation mv. samt partnerskaber/samarbejde 
med den offentlige sektor. 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

 
Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 
ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 
samt krævende 
organisationsopgaver 

 
Formand for Rådet for Socialt Udsatte 

Hvilke medlemmer, der er 
godkendt af 
repræsentantskabet. 

 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

Ja 
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Navn(Fulde navn) Lars Thylander 

Stilling(titel og virksomhed) Ejer og bestyrelsesformand i Thylander Gruppen A/S 

Alder 1963 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2022 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

2025 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 
Ledelse, innovation og fast ejendom 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

 
Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 
ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 
samt krævende 
organisationsopgaver 

 
Bestyrelsesmedlem – Advantage Investment Partners 
Bestyrelsesformand – Real Care 

Hvilke medlemmer, der er 
godkendt af 
repræsentantskabet. 

 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

Ja 
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Navn(Fulde navn) Camilla Bjerre Damgaard 

Stilling(titel og virksomhed) Fondschef 

Alder 1973 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2022 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

2025 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 
Indsigt i fonde, sociale investeringer og social- og familiepolitik 
samt erfaring med udvikling af civilsamfundsorganisationer. 

Den pågældendes øvrige 
ledelseshverv: 

 
Poster i direktioner, 
bestyrelser og tilsynsråd, 
ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, 
virksomheder, institutioner 
samt krævende 
organisationsopgaver 

 
Medlem af bestyrelsen for Akademiet for Social Innovation 
Udviklingsudvalget i Dansk Idrætsforbund, DIF 

Hvilke medlemmer, der er 
godkendt af 
repræsentantskabet. 

 

Om medlemmet anses for 
uafhængigt 

Ja 
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Navn(Fulde navn) Graves (Kristian) Simonsen 

Stilling(titel og virksomhed) Projektchef - Bygherreforeningen 

Alder 1957 

Dato for indtræden i 
bestyrelsen 

2022 

Dato for evt. genvalg  

Udløb af den aktuelle 
valgperiode 

2025 

Medlemmets særlige 
kompetencer(I forhold til 
Forælder Fondens formål) 

 
Erfaring med skolebestyrelses- og repræsentantskabsarbejde. 
Erfaring med planlægning, byggeri og bygningsdrift. 

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 

Ja 

 


