Industriens Fond
Oplysninger om sammensætning af bestyrelsen i henhold til Anbefalingerne for God Fondsledelse
Navn
Stilling
Ansættelsesforhold
Uddannelse
Fødselsår
Køn
Dato for indtræden
Genudpeget
Udløb af valgperiode
Udpeget af
Særlige kompetencer

Øvrige ledelseshverv,
herunder poster i
direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd,
inkl. ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske
fonde, virksomheder,
institutioner samt
krævende
organisationsopgaver
Uafhængighed

Navn
Stilling
Ansættelsesforhold
Uddannelse
Fødselsår
Køn
Dato for indtræden
Genudpeget
Udløb af valgperiode
Udpeget af
Særlige kompetencer

Øvrige ledelseshverv,
herunder poster i
direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd,
inkl. ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske
fonde, virksomheder,
institutioner samt
krævende
organisationsopgaver
Uafhængighed

Sten Scheibye, formand
Cand. scient., lic. scient., HD Afsætning
1951
Mand
2008
Senest genudpeget i 2020
2023
DI – Dansk Industri
Erfaring med generel ledelse og organisationsudvikling i industrivirksomheder
med produktion i flere lande. Desuden erfaring med forskningsledelse,
forskningspolitik samt universiteternes rammevilkår. Kendskab til eksport og
projektarbejde, samt kendskab til arbejde med forskning, produktudvikling og
innovation. Erfaring med bestyrelsesarbejde i både fonde og virksomheder.
Bestyrelsesformand i Knud Højgaards Fond, Højgaard Ejendomme A/S,
BioInnovation Institute og Healthcare DenmarkSenior Advisor til Novo Holdings
A/S og medlem af bestyrelsen i ConvaTec plc.

Medlemmet anses for uafhængigt

Jesper Møller, næstformand
Cand. merc.
1956
Mand
2013
2019
2022
DI – Dansk Industri
Erfaring med virksomhedsledelse i internationale industrivirksomheder.
Desuden erfaring med forholdene på det danske arbejdsmarked. Ydermere
kendskab til finansiel ledelse, salg, markedsanalyse, kommunikation samt
entreprenørskab og iværksætteri. Erfaring med bestyrelses- og
organisationsarbejde i blandt andet industrien og inden for oplevelsesøkonomi.
Bestyrelsesformand i Thornæs Destilleri Aps. Næstformand i Brøndbyernes IF
Fodbold A/S. Bestyrelsesmedlem i KFI Erhvervsdrivende Fond, Konsolidator A/S
og i Fonden Ungdomsbureauet. Formand for Den nationale Storebæltskomité.
Formand for Entrepreneurship Denmark.

Medlemmet anses for uafhængigt

Navn
Stilling
Ansættelsesforhold
Uddannelse
Fødselsår
Køn
Dato for indtræden
Genudpeget
Udløb af valgperiode
Udpeget af
Særlige kompetencer

Øvrige ledelseshverv,
herunder poster i
direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd,
inkl. ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske
fonde, virksomheder,
institutioner samt
krævende
organisationsopgaver
Uafhængighed

Navn
Stilling
Ansættelsesforhold
Uddannelse
Fødselsår
Køn
Dato for indtræden
Genudpeget
Udløb af valgperiode
Udpeget af
Særlige kompetencer

Øvrige ledelseshverv,
herunder poster i
direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd,
inkl. ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske
fonde, virksomheder,
institutioner samt
krævende
organisationsopgaver
Uafhængighed

Torben M. Andersen
Professor
Aarhus Universitet
Lic.oecon. PhD
1956
Mand
2014
Genudpeget i 2020
2023
Danmarks Nationalbank
Beskæftiger sig forskningsmæssigt med globalisering, makroøkonomi,
finanspolitik, arbejdsmarkedet og velfærdssystemet. Har erfaring fra et
mangeårigt engagement i fonde, råd, nævn, udvalg og kommissioner, samt
bestyrelsesarbejde i organisationer inden for blandt andet den finansielle
sektor. Tidligere overvismand i Danmark og tilknyttet nationale økonomiske råd
i flere andre lande.
Bestyrelsesformand for ATP.
Bestyrelsesmedlem i blandt andet Politiken-Fonden, Aarhus Universitets
Forskningsfond, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S FEAS, DREAM og
EPRN.
Formand for Grønlands Økonomiske Råd.
Medlem af Rockwool Fondens programkomité for forskning.

Medlemmet anses for uafhængigt

Lisbet Thyge Frandsen
Direktør
Cand. polyt., M.Sc. Structural Engineering, Danmarks Tekniske Universitet
1960
Kvinde
2011
Senest genvalgt i 2018
2021
Industriens Fonds bestyrelse
Erfaring med ledelse, organisationsudvikling, innovation og entreprenørskab i
virksomheder i industrien, såvel i ind- som udland. Endvidere indgående erfaring
med projektledelse og forretningsudvikling, i også mindre og mellemstore
virksomheder. Bredt kendskab til uddannelses- og forskningsområdet i
Danmark, såvel inden for de tekniske videnskaber som på det
erhvervsøkonomiske område. Erfaring med bestyrelsesarbejde i både offentlige
og private virksomheder.
Bestyrelsesformand i bObles. Bestyrelsesmedlem i Niras A/S og NINE A/S.
Medlem af tænketanken DEA's Board. Medlem af ATV og medlem af
repræsentantskabet for Teknologisk Institut.

Medlemmet anses for uafhængigt

Navn
Stilling
Ansættelsesforhold
Uddannelse
Fødselsår
Køn
Dato for indtræden
Genudpeget
Udløb af valgperiode
Udpeget af
Særlige kompetencer

Marie-Louise Bjerg
Direktør
Cand.polyt.
1966
Kvinde
2018
2021
Industriens Fonds bestyrelse
Erfaring med generel ledelse og organisations- og produktudvikling i
industrivirksomhed med produktion og selvstændige salgskontorer i flere lande.
Erfaring med industrielt entreprenørskab, strategi og strategi implementering.
Herunder indsigt og erfaring i arbejdet med private equity og kapitalfonde.
Erfaring med uddannelses- og kompetencebehov i den private sektor.

Øvrige ledelseshverv,
herunder poster i
direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd,
inkl. ledelsesudvalg, i
danske og udenlandske
fonde, virksomheder,
institutioner samt
krævende
organisationsopgaver
Uafhængighed

Bestyrelsesformand i Balyfa A/S. Næstformand Frederikssunds Gymnasium.
Bestyrelsesmedlem i Mountain Top Group ApS, Rope Robotics Group ApS,
Balancair ApS, og Henry og Mary Skovs Fond.

Navn
Stilling
Ansættelsesforhold
Uddannelse

Lars Sandahl Sørensen
Adm. direktør
DI – Dansk Industri
Master of Business Administration and Economics, Stanford University Graduate
School of Business, Kansai Gaidai University, St. Cloud State University.
1963
Mand
2011
Senest genudpeget i 2017
Fratrådt med udløb af valgperiode pr. 19. marts 2020
Erhvervsministeren
Erfaring med ledelse og forretningsudvikling i virksomheder i både Danmark
og udlandet. Indgående kendskab til kommercielle og kommunikative
problemstillinger, samt finansielle forhold inden for private equity og
kapitalfonde. Erfaring med bestyrelsesarbejde i både offentlige og private
sammenhænge, blandt andet inden for industrien. Arbejdet tæt med
offentligt-private partnerskaber, og særlig erfaring indenfor eksporterhverv.
Bestyrelsesmedlem i NKT A/S, Nilfisk A/S, Wexøe A/S.

Fødselsår
Køn
Dato for indtræden
Genudpeget
Udløb af valgperiode
Udpeget af
Særlige kompetencer

Øvrige ledelseshverv,
herunder poster i
direktioner, bestyrelser og
tilsynsråd, inkl.
ledelsesudvalg, i danske og
udenlandske fonde,
virksomheder, institutioner samt krævende
organisationsopgaver
Uafhængighed

Medlemmet anses for uafhængigt

Medlemmet anses for uafhængigt
Industriens Fond, marts 2020

