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Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a 
 
 

 

Bemærk! 
 
Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anbefalinger for god Fondsledelse  

 

”Følg eller forklar” 

 

Det følger af årsregnskabslovens § 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse 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 redegørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til Anbefalingerne. Bestyrelsen 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 udtryk 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 tidspunktet for regnskabsaflæggelse. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året eller efter 

tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det beskrives i redegørelsen for god fondsledelse. Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til de enkelte anbe-

falinger.  
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Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. 
 
 

Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

1. Åbenhed og kommunikation  

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for 

ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale 

sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og 

om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet 

for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå 

relevant opdateret information om fondens forhold. 

KFI har vedtaget en kommunikationsstrategi, 

hvoraf det fremgår, hvem, der kan, og skal ud-

tale sig til offentligheden på den erhvervsdri-

vende fonds vegne, og om hvilke forhold.  

 

Alene bestyrelsesformand og administrerende 

direktør kommunikerer med pressen og offent-

lige instanser, som f.eks. Erhvervsstyrelsen 

og Civilstyrelsen, medmindre andet aftales. 

 

Medarbejdere kommunikerer med købmænd 

og kæder samt kunder, leverandører og andre 

samarbejdspartnere. 

  

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar  

2.1 Overordnede opgaver og ansvar 
 

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre 

den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fon-

dens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til 

fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangs-

punkt i vedtægten. 

Der er udarbejdet et årshjul for bestyrelsens 

arbejde. I henhold til dette behandles KFI’s 

overordnede strategi på et heldagsseminar i 

august måned. Opfølgning på strategien er en 

del af det løbende bestyrelsesarbejde.  

 

Derudover er temaet uddelinger på dagsorde-

nen på bestyrelsens møde i februar.  

 

  

http://www.godfondsledelse.dk/
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

Årets uddelingsramme fastsættes på årsregn-

skabsmødet. 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen 
 

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, ind-

kalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et 

effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forud-

sætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og 

samlet. 

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, har 

formanden ansvaret for indkaldelse og afhol-

delse af bestyrelsens møder.  

 

Et led heri er at sikre et effektivt bestyrelsesar-

bejde og skabe de bedst mulige forudsætnin-

ger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde en-

keltvis og samlet. 

  

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formands-

hvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at 

udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør 

der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen 

bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. 

Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, 

næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.  

Formanden har ikke i 2018 ud over formands-

hvervet udført særlige driftsopgaver for fon-

den.  

 

Skulle en sådan situation opstå, vil bestyrel-

sen sikre, at der foreligger en bestyrelsesbe-

slutning, der dokumenterer, at bestyrelsen be-

varer den uafhængige, overordnede ledelse 

og kontrolfunktion. 

 

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, 

drøfter bestyrelsen løsningen af alle særlige 

opgaver individuelt således, at beslutningen 

om varetagelse af den enkelte opgave føres til 

referat. 
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering 
 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fast-

lægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for 

bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrel-

sen. 

Det skal tilstræbes, jf. vedtægterne, at besty-

relsen er sammensat således, at medlem-

merne har kyndig indsigt i økonomiske og for-

retningsmæssige forhold samt at mindst 2 

medlemmer har stor erfaring med og viden om 

købmandssektoren. 

 

Bestyrelsen har nedsat et ”Udvalg til Bestyrel-

sens Udvikling”, der vurderer og fastlægger, 

hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over 

for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, 

der påhviler bestyrelsen. Udvalgets anbefalin-

ger lægges til grund ved udpegning af nye be-

styrelsesmedlemmer. 

  

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel 

udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og 

gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandida-

ter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Et med-

lem udpeget af De Samvirkende Købmænd 

(DSK), et af Dansk Industri Fødevarer (DI Fø-

devarer) og et af Mærkevareleverandørerne 

(MLDK) samt et medlem udpeget af de tre øv-

rige medlemmer. 

 

Bestyrelsen har nedsat et ”Udvalg til Bestyrel-

sens Udvikling”, der overvejer hvilke kompe-

tencer, der er behov for ved udpegning af nye 

medlemmer. Hvis mandatet skal besættes af 

ekstern udpegningspart, orienterer udvalget 

denne.  
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

Der bruges et rekrutteringsfirma til at finde 

kandidater til bestyrelsen – dette tilbydes også 

de eksterne udpegningsberettigede. 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på 

baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer un-

der hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der 

ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlem-

mer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med 

behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i rela-

tion til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. 

Det skal altid tilstræbes, jf. vedtægterne, at 

bestyrelsen er sammensat således, at med-

lemmerne har kyndig indsigt i økonomiske og 

forretningsmæssige forhold samt, at mindst 2 

medlemmer har stor erfaring med og viden om 

købmandssektoren. 

 

Det af bestyrelsen nedsatte ”Udvalg til Besty-

relsens Udvikling” overvejer hvilke kompeten-

cer, der er behov for ved udpegning af nye 

medlemmer – herunder også stillingtagen til 

mangfoldighed. Dette arbejde foretages i sam-

arbejde med et rekrutteringsfirma.  

 

KFI’s mål er, at begge køn er repræsenteret 

med mindst 25%, hvilket er tilfældet i dag. 

 

Idet tre ud fire af bestyrelsens medlemmer er 

udpeget af ekstern part, er det ikke muligt at 

stille krav til blandt andet alder og køn.  

 

Ved udpegning har bestyrelsen ikke fundet 

det nødvendigt at tage højde for alder, men 

udelukkende for kompetencer, herunder er-

hvervs- og uddelingserfaring samt køn og 

mangfoldighed i øvrigt. 
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på 

den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres 

for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldig-

hed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af besty-

relsens medlemmer: 

 

• den pågældendes navn og stilling, 

• den pågældendes alder og køn, 

• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af 

medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle 

valgperiode, 

• medlemmets eventuelle særlige kompetencer, 

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder po-

ster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive le-

delsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksom-

heder, institutioner samt krævende organisationsopga-

ver, 

• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/til-

skudsyder m.v., og 

• om medlemmet anses for uafhængigt. 

I ledelsesberetningen redegøres for bestyrel-

sens sammensætning samt informationer om 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

 

På Fondens hjemmeside kan de anbefalede 

oplysninger ligeledes læses, inkl. CV for de 

enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

 

  

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i 

den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af be-

styrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), 

medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. 

Bestyrelsens medlemmer er ikke medlemmer 

af bestyrelse eller direktion i fondens datter-

selskaber. 

  

2.4 Uafhængighed 
 

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens med-

lemmer er uafhængige.  

 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) 

af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være 

Tre af bestyrelsens fire medlemmer anses for 

uafhængige. 

 

Lisbeth Dalgaard har i regnskabsåret 2017 

modtaget en uddeling fra KFI 
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlem-

mer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består besty-

relsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer 

være uafhængige og så fremdeles. 

 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for 

uafhængig, hvis den pågældende:  

 

• er, eller inden for de seneste tre år har været, med-

lem af direktionen eller ledende medarbejder i fon-

den eller en væsentlig dattervirksomhed eller asso-

cieret virksomhed til fonden, 

• inden for de seneste fem år har modtaget større ve-

derlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra 

fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller 

associeret virksomhed til fonden i anden egenskab 

end som medlem af fondens bestyrelse eller direk-

tion,  

• inden for det seneste år har haft en væsentlig forret-

ningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som 

partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør el-

ler ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende for-

bindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirk-

somhed eller associeret virksomhed til fonden, 

• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat 

eller partner hos ekstern revisor, 

• har været medlem af fondens 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, 

Erhvervsdrivende Fond i forbindelse med om-

bygning af forretning (standardprodukt) og har 

i den forbindelse et lån hos KFI på markedsvil-

kår. Lisbeth Dalgaard kan derfor ikke anses 

for uafhængig.  
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

• 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 organisation, en anden fond 

eller lignende, der modtager eller gentagne gange 

inden for de seneste fem år har modtaget væsent-

lige donationer fra fonden. 

2.5 Udpegningsperiode 
 

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som mini-

mum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en peri-

ode på fire år.  

Bestyrelsens medlemmer er udpeget for en 4-

årig periode, på nær det af DSK udpegede 

medlem, der er udpeget for en 2-årig periode. 

 

Udpegningerne er organiseret således, at 

medlemmerne løbende er på valg.  

  

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen 

fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberet-

ningen eller på fondens hjemmeside. 

 Der er ikke fastsat en aldersgrænse 

for bestyrelsens medlemmer, idet 

- Genudpegning maksimalt kan 

finde sted for en samlet peri-

ode på 16 år jf. KFI Erhvervs-

drivende Fonds vedtægter 

- Tre af bestyrelsens medlem-

mer udpeges eksternt 

- Der i forbindelse med familie-

fonde ikke er en alders-

grænse for bestyrelsesmed-

lemmer fra stifterfamilien 

Dette anser bestyrelsen også 

for værende gældende for de 

bestyrelsesmedlemmer, der 

er udpeget af stifterne (De 
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

Samvirkende Købmænd 

(DSK), Dansk Industri Føde-

varer (DI Fødevarer) og 

Mærkevareleverandørerne 

(MLDK)) 

- Alder anses ikke for afgø-

rende for et medlems valg-

barhed 

- ”Udvalg til Bestyrelsens Ud-

vikling” påser løbende, ved 

evaluering af bestyrelsens 

arbejde, at medlemmerne 

opfylder krav til det gode be-

styrelsesmedlem 

- Aldersbestemmelsen er fjer-

net i god selskabsledelse for 

børsnoterede selskaber. In-

ternationale tendenser i ret-

ning af, at aldersgrænser 

undlades, bl.a. støttet op af 

EU-lovgivningen og dansk 

lov om aldersdiskrimination 

(Lov om forbud mod forskels-

behandling). 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen 
 

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evaluerings-

procedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle 

medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resulta-

tet drøftes i bestyrelsen. 

Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde i hen-

hold til forretningsordenen for bestyrelsen, 

hvert tredje år sker dette med ekstern bistand. 
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Anbefaling 
 
 

 

Fonden følger Fonden følger ikke  

Fonden forklarer 

 

Ikke 
rele-
vant 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en 

eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater 

efter forud fastsatte klare kriterier. 

Bestyrelsen evaluerer årligt direktionens ar-

bejde i henhold til forretningsordenen for be-

styrelsen. 

  

3. Ledelsens vederlag  

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervs-

drivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlem-

mer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, 

eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig 

af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det 

arbejde og ansvar, der følger af hvervet. 

Bestyrelsen modtog i 2018 honorar (fast ve-

derlag) på samlet 1,8 mio. kr. (uændret i for-

hold til 2015, 2016 og 2017) 

Menigt medlem modtager basishonorar. 

Næstformand modtager basishonorar x 1,5 

Formand modtager basishonorar x 2,5 

Både bestyrelsens og direktionens vederlag 

fremgår af årsrapporten, der findes på 

www.kfi.dk. 

  

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om 

det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en 

eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og 

fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses 

om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, 

bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager 

for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af 

fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden. 

Det bliver i årsberetningen oplyst hvilke hono-

rarer, de enkelte medlemmer af bestyrelsen 

og direktionen modtager. 

 

Medlemmerne af bestyrelsen modtager ikke 

vederlag for varetagelse af andre opgaver for 

fonden. Michael Christiansen er indsat af KFI 

Erhvervsdrivende Fond i Dagrofas bestyrelse 

og oppebærer i denne sammenhæng et hono-

rar fra Dagrofa.  

  

 


