
Bestyrelsesformand 
Navn Jesper Wass Hansen 
Stilling Pensioneret skoleleder 
Alder (fødselsår) / køn 1957 / Mand 
Indtrådt i bestyrelsen / udløb Indtrådt 27-11-2013 / 31-12-2025 
Særlige kompetencer  
Øvrige ledelseshverv  
Udpeget af myndighed? Nej 
Uafhængigt medlem? Ja 

 
 
Næstformand 

Navn Peter Ulholm 
Stilling Direktør 
Alder (fødselsår) / køn 1958 / Mand 
Indtrådt i bestyrelsen / udløb Indtrådt 15-01-2021 / 31-12-2026 
Særlige kompetencer  
Øvrige ledelseshverv  
Udpeget af myndighed? Nej 
Uafhængigt medlem? Ja 

 
 
Bestyrelsesmedlem 

Navn Christian Høegh Aziz 
Stilling Kaptajn 
Alder (fødselsår) / køn 1981 / Mand 
Indtrådt i bestyrelsen / udløb Indtrådt 15-01-2021 / 31-12-2026 
Særlige kompetencer  
Øvrige ledelseshverv  
Udpeget af myndighed? Nej 
Uafhængigt medlem? Ja 

 
 
  



Fra Erhvervsstyrelsen: 
 
Information om bestyrelsesmedlemmer. 
 

• 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 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 om medlemmet anses for 
uafhængigt. 

 
Uafhængighed: 
 
Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:  
 

• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden 
eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, 

• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, 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 direktion,  

• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som 
partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende 
forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed 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 direktion i mere end 12 år, 
• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt 

nær, 
• 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 væsentlige donationer fra 
fonden. 


