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Oversigt over Erhvervsfondsudvalgets forslag 
 
Erhvervsfondsudvalgets rapport indeholder udover anbefalinger for god 
fondsledelse nedenstående forslag til ændringer i lovgivningen m.v. for 
de erhvervsdrivende fonde. De ændringer, der er * markerede ændringer, 
bygger på bestemmelser, der findes i selskabsloven. 
 
Ledelse 
1. Forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens be-

styrelse 
2. Forbud mod at direktør i et datterselskab kan være formand eller 

næstformand 
3. Ophævelse af mulighed for, at fondsmyndigheden konkret kan tillade, 

at en direktør i en fond også er bestyrelsesformand i fonden, således 
at dette forbud fremover bliver absolut, samt kodificering af at det og-
så gælder næstformanden i bestyrelsen* 

4. Kodificering af at bestyrelsen skal varetage fondens formål og inte-
resser 

5. Bestyrelsens opgaver præciseres* 
6. Direktørens opgaver præciseres* 
7. Administrators funktion omtales fremover i LEF, og det præciseres, at 

administrator ikke er direktør 
8. Krav om, at administrators navn og honorar til denne skal fremgå 

særskilt af årsrapporten (Ændring af årsregnskabsloven) 
9. Forbud mod utilbørlige dispositioner* 
10. Mulighed for at fondsmyndigheden kan give påbud til bestyrelsen om 

afskedigelse af direktør 
11. Kodificering af forbud mod, at bestyrelsen i stifterselskab udgør fler-

tallet af fondsbestyrelsen 
12. Reglerne om ledelsens vederlag kodificeres, så der skal tages hensyn 

til koncernens finansielle stilling* 
13. Bestyrelsen skal fremover forholde sig til Anbefalinger for god 

Fondsledelse, herunder anbefalinger vedrørende bestyrelsesmedlem-
mers uafhængighed,  

14. Fondene skal fremover i ledelsesberetningen, eller eventuelt på deres 
hjemmeside, afgive redegørelse for fondsledelse (Ændring af årsregn-
skabsloven) 

15. Kodificering af muligheden for arbejdende bestyrelsesformand* 
16. Præcisering af reglerne om skriftlige bestyrelsesmøder* 
17. Krav om forretningsorden indføres for bestyrelsen* 
18. Særreglen om medarbejderrepræsentation i bladfonde ophæves 
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19. Krav om angivelse af vederlag til bestyrelse og direktion, samt nært-
stående hertil, uanset regnskabsklasse (Ændring af årsregnskabslo-
ven) 

20. Oplysningskrav om nærtstående parter. Hvis f.eks. et bestyrelsesmed-
lem modtager andre former for vederlag end bestyrelseshonorar, skal 
der medtages oplysning herom i årsrapporten (Ændring af årsregn-
skabsloven) 

 
Revisors funktion 
21. Der indføres krav om et årligt årsregnskabsmøde, hvor revisor har 

pligt til at deltage, medmindre der konkret er enighed om, at revisors 
deltagelse ikke er påkrævet 

22. Revisor kan fremover indkalde til bestyrelsesmøde på lige fod med 
bl.a. direktion og fondsmyndighed 

23. Hvis revisor udpeges i henhold til vedtægten, kan en sådan udpeg-
ningsret fremover alene gælde op til 7 år fra fondens stiftelse, og der-
efter skal revisor vælges af fondsbestyrelsen. 

24. Revisor vælges som udgangspunkt fremover af bestyrelsen for et år 
ad gangen på fondens årsregnskabsmøde* 

25. Revisor og bestyrelsen skal redegøre for årsagen til hvervets ophør, 
hvis revisors fratrædelse eller afsættelse skyldes uoverensstemmelser 
mellem bestyrelsen og revisor 

26. Der indføres mulighed for, at fondsmyndigheden kan udpege en med-
revisor 

27. Revisors pligt til at underrette fondsmyndigheden ændres fra ”kan” til 
”skal”, og pligten ændres fra at vedrøre ”væsentlige” overtrædelser til 
at vedrøre ”ikke uvæsentlige” overtrædelser 

28. Særreglen om statslig og kommunal revision ophæves 
 
Fondsmyndighed 
29. Kriteriet for fondsmyndighedens afsættelse af bestyrelsesmedlemmer 

ændres fra ”klart uegnet” til ”uegnet” 
30. Det kodificeres i loven, at Civilstyrelsen skal samtykke ved formåls-

ændringer, ændring af uddelingsbestemmelser og likvidation 
31. Der indføres hjemmel til påbud til bestyrelsen ved overtrædelse af 

vedtægt 
32. Fondsmyndigheden kan give bestyrelsen påbud om at forholde sig til 

Anbefalingerne for god Fondsledelse 
33. Fremover er det fondsmyndigheden, der kan igangsætte granskning 
34. Fremover kan afgørelser truffet af fondsmyndigheden også indbringes 

for anden administrativ myndighed (Erhvervsankenævnet). 
 
Kapitalafgang, herunder uddeling 
35. Kodificering af at der ikke må foretages uddeling til væsentlige gave-

givere 
36. Der indføres mulighed for at uddele midler i form af optjent overskud 

og frie reserver, som er opstået eller blevet frigjort i regnskabsåret, 
under iagttagelse af visse sikkerhedsgarantier* 
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37. Kodificering af muligheden for at uddele ved udlovning af andre 
værdier end kontanter (også i forbindelse med kapitalnedsættelse til 
uddeling) under iagttagelse af visse sikkerhedsgarantier* 

38. Det præciseres, at det er muligt at yde lån eller stille sikkerhed over 
for ”nærtstående”, hvis dette sker som led i en sædvanlig forret-
ningsmæssig disposition* 

39. Legatarfortegnelser skal fremover indsendes til fondsmyndigheden 
40. Der indføres en mulighed for at beslutte kapitalnedsættelse med hen-

læggelse til en særlig reserve* 
41. Fristen for kreditorernes anmeldelse af krav ved visse kapitalnedsæt-

telser nedsættes fra 3 måneder til 4 uger* 
42. Der vil fremover ikke være krav om erklæring fra revisor ved nedsæt-

telse af grundkapitalen til dækning af underskud (ledelsens ansvar)* 
43. Ved kapitalnedsættelser til uddeling afskaffes revisorerklæring om, at 

der er dækning for fondens bundne reserver efter gennemførelsen af 
kapitalnedsættelsen 

44. Mulighed for såkaldt automatisk gennemførelse af kapitalnedsættel-
ser* 

45. Det præciseres, at bestyrelsen kan kræve tilbagebetaling af uretmæs-
sige uddelinger, lån e.l. med renter, medmindre modtageren er i god 
tro* 

46. Ikke krav om oplysninger om omkostninger forbundet med kapital-
nedsættelse* 

47. Der skal i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på fondens hjem-
meside medtages en redegørelse for fondens uddelingspolitik, herun-
der en opdeling af de foretagne uddelinger i hovedkategorier (Æn-
dring af årsregnskabsloven) 

 
Lovens anvendelsesområde 
48. Det kodificeres ved bekendtgørelse, hvornår en fond er erhvervsdri-

vende 
49. Der indsættes en definition på erhvervsdrivende fonde i LEF* 
50. Det kodificeres i bemærkningerne, hvad der forstås ved en selvstæn-

dig bestyrelse, og at der er krav om et øget antal bestyrelsesmedlem-
mer, der er uafhængige af stifter, hvis bestyrelsen består af flere end 4 
bestyrelsesmedlemmer 

51. Det kodificeres, at væsentlige gavegivere sidestilles med stifter 
52. Betegnelserne ”erhvervsdrivende fond”, ”erhvervsfond” og forkortel-

sen ”ERF” beskyttes* 
53. Fremover også oplysning om fondens navn, hjemsted og CVR num-

mer på fondens eventuelle hjemmeside* 
54. Ved anvendelse af binavne er der ikke længere krav om, at hovednav-

net skal angives i parentes ved anvendelsen heraf* 
 
Stiftelse og kapital 
55. Kodificering af hvem der kan stifte en fond* 
56. Kodificering af muligheden for at stifte med regnskabsmæssig tilba-

gevirkende kraft* 
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57. Stiftelse kan fremover også ske med regnskabsmæssig virkning tilba-
ge i tid ved indskud af bestemmende ejerandel* 

58. Mulighed for stiftelser med virkning frem i tid* 
59. Fondens navn skal indtil registrering indeholde tilføjelsen ”under stif-

telse”* 
60. Hjemsted skal fremover ikke fremgå af vedtægten* 
61. Der indføres regler om efterfølgende erhvervelser fra stifter eller væ-

sentlige gavegivere* 
62. Revisorerklæringen ved stiftelse af en fond skal fremover være en 

vurderingsberetning* 
63. Der indføres mulighed for at undlade vurderingsberetning ved ind-

skud af særlige aktiver/indskud* 
64. Der indføres mulighed for at forhøje grundkapitalen ved overførelse 

af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i 
regnskabsåret* 

65. Der indføres mulighed for, at fondsmyndigheden kan henstille til be-
styrelsen at overveje at gennemføre en kapitalnedsættelse, hvis fon-
dens grundkapital står i klart misforhold til fondens formål og aktivi-
teter 

66. Fristen for anmeldelse af stiftelse af en fond ændres fra 3 måneder til 
2 uger* 

67. Den generelle anmeldelsesfrist i loven ændres fra 4 uger til 2 uger* 
 
Opløsning 
68. De hidtil ved bekendtgørelse fastsatte regler om kapitalnedsættelse og 

opløsning kodificeres i LEF* 
69. Muligheden for genoptagelse kodificeres i LEF (både for likvidation 

og tvangsopløsning)* 
 
Fusion og sammenlægning 
70. De hidtil ved bekendtgørelse fastsatte regler om fusion af erhvervs-

drivende fonde (og helejede datterselskaber) flyttes til LEF* 
71. Der indføres en forenklet procedure for fusioner 
72. Mulighed for sammenlægning af erhvervsdrivende og ikke-

erhvervsdrivende fond kodificeres i LEF 
 


