
 
 
Bestyrelsens medlemmer december 2021  
Udfyldt af det enkelte bestyrelsesmedlem 
 
 

Navn og stilling Silja Smith, journalist 

Alder og køn 47 år og kvinde 

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

28. april 2020 

Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 
direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 
inklusive ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, virksomheder, 
institutioner samt krævende 

organisationsopgaver 
 

 

Myndigheder, der har udpeget 
medlemmet til bestyrelsen 
 

 

Eventuelle særlige kompetencer 
 

 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 
definitionen i ”anbefaling om god 
fontsledelse”. 

Ja 

 

 
 

Navn og stilling Peter Thornvig Jensen 

Alder og køn 70, mand 

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt 

genvalg har fundet sted, og udløb af den 

aktuelle valgperiode 

17.03.2011  

Indtrådt som formand 08.05.2017 

Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 

direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

inklusive ledelsesudvalg i danske og 

udenlandske fonde, virksomheder, 

institutioner samt krævende 

organisationsopgaver 

 

 

Myndigheder, der har udpeget 

medlemmet til bestyrelsen 

 

 

Eventuelle særlige kompetencer 

 

 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 

definitionen i ”anbefaling om god 

fontsledelse”. 

Ja 

 

 
 

Navn og stilling Mie Meinby Sparre, journalist Vejle Amts Folkeblad 

Alder og køn Kvinde 57 år 

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

Indtrådt 9. 11 2011.  



Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 
direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 
inklusive ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, virksomheder, 

institutioner samt krævende 
organisationsopgaver 
 

Ingen øvrige fondsposter eller ledelseshverv. 

Myndigheder, der har udpeget 
medlemmet til bestyrelsen 
 

Ferieforeningen under Dansk Journalistforbund 

Eventuelle særlige kompetencer 
 

Journalist – skriver referatet fra fondens 
bestyrelsesmøder.  

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 
definitionen i ”anbefaling om god 

fondsledelse”. 

Ja. 

 

 
 
 

Navn og stilling Lars Rugaard, journalist 

Alder og køn 79 år, han 

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt 

genvalg har fundet sted, og udløb af den 

aktuelle valgperiode 

18.10.2018. 

Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 

direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

inklusive ledelsesudvalg i danske og 

udenlandske fonde, virksomheder, 

institutioner samt krævende 

organisationsopgaver 

 

Ingen 

Myndigheder, der har udpeget 

medlemmet til bestyrelsen 

 

 

Eventuelle særlige kompetencer 

 

Research, journalistik 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 

definitionen i ”anbefaling om god 

fontsledelse”. 

Ja 

 

 
 
Navn og stilling Karen Katrine Hedegaard Kruse, grafisk designer 

Alder og køn 62 år, kvinde 

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

Indtrådt 28. april 2020. Valgt for to år. 

Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 

direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

inklusive ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, virksomheder, 
institutioner samt krævende 
organisationsopgaver 
 

Medlem af hovedbestyrelsen i a-kassen AJKS 

Myndigheder, der har udpeget 
medlemmet til bestyrelsen 
 

 

Eventuelle særlige kompetencer Visuel kommunikation 



 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 
definitionen i ”anbefaling om god 

fondsledelse”. 

Ja 

S 
 
Navn og stilling Helle Kastholm Hansen 

Alder og køn 62 år, kvinde 

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

6-11-2000 

Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 
direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 
inklusive ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, virksomheder, 
institutioner samt krævende 

organisationsopgaver 

 

xxx 

Myndigheder, der har udpeget 
medlemmet til bestyrelsen 
 

Udpeget af Medarbejderforeningen for medlemmer af 
Dansk Journalistforbund på Ekstra Bladet 

Eventuelle særlige kompetencer 
 

Bestyrelsesarbejde i forbindelse med Ferieforeningen i 
Politikens Hus 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 
definitionen i ”anbefaling om god 
fontsledelse”. 

ja 

 
 

Navn og stilling Henrik Louis Simonsen, fotograf 

Alder og køn 64 år og mand 

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt 

genvalg har fundet sted, og udløb af den 

aktuelle valgperiode 

17.09.2008. 

Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 

direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 

inklusive ledelsesudvalg i danske og 

udenlandske fonde, virksomheder, 

institutioner samt krævende 

organisationsopgaver 

 

Med af bestyrelsen for Aalborg stiftstidens fond 

Medlem af menigshedsrådet ved Brøndeslev Kirke 

Myndigheder, der har udpeget 

medlemmet til bestyrelsen 

 

 

Eventuelle særlige kompetencer 

 

 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 

definitionen i ”anbefaling om god 

fontsledelse”. 

Ja 

 
 
 

Navn og stilling Frederik M. Juel, kasserer 

Alder og køn Mand 

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

Valgt ind 8/5-2017. Sidder i princippet indtil jeg selv 
stopper. 



Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 
direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 
inklusive ledelsesudvalg i danske og 
udenlandske fonde, virksomheder, 

institutioner samt krævende 
organisationsopgaver 
 

Ingen 

Myndigheder, der har udpeget 
medlemmet til bestyrelsen 
 

 

Eventuelle særlige kompetencer 
 

Udannet økonom 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 
definitionen i ”anbefaling om god 

fontsledelse”. 

Ja 

 
 
 

Navn og stilling Carsten Kirstein, advokat 

Alder og køn Født 1948, mand 

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

26. januar 2000. 
Intet genvalg. Valgperioden ikke fastlagt. 

Øvrige ledelseshverv, herunder poster i 
direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, 
inklusive ledelsesudvalg i danske og 

udenlandske fonde, virksomheder, 
institutioner samt krævende 
organisationsopgaver 
 

• Advokat Carsten Kirstein ApS 
• Anemarie Pedersen Mindelegat 
• Aktieselskabet ”Byggeselskabet Rosenvang” 

• Fru C. Hermansens Mindelegat 
• Pastor Jacob Emil Baths og hustrus Hendrikke 

Jacobine Baht født Johansens Mindelegat 
• Thora & Viggo Grove’s Mindelegat 
• Ejendomsaktieselskabet Vægten 

 

Myndigheder, der har udpeget 
medlemmet til bestyrelsen 

 

Advokatrådet 

Eventuelle særlige kompetencer 
 

Praktiserende advokat 

Om medlemmet anses for uafhængig jf. 
definitionen i ”anbefaling om god 
fontsledelse”. 

Ikke uafhængig. Ingen interessekonflikt. 
De kompetencer, der for tiden er repræsenteret i 
bestyrelsen, er afgørende, hvorfor bestyrelsen vælger 
at acceptere afhængigheden. 

Anbefaling 

Fonden følger Fonden forkla 

 

 


