7. april 2020

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse jf. årsregnskabslovens§ 77a.
Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond.
Anbefaling 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.
Denne anbefaling følges.
Det er som udgangspunkt fondens formand, der udtaler sig, men formanden kan konkret delegere
opgaven til medlemmer af bestyrelsen eller medarbejdere.
Anbefaling 2.1.1
Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i
overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens
overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.
Denne anbefaling følges.
Fonden uddeler ikke midler.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål.
Anbefaling 2.2.1
Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne
med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger
for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvist og samlet.
Denne anbefaling følges.
Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af
en medarbejder i samarbejde med bestyrelsesformanden.
Anbefaling 2.2.2
Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – 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.
Denne anbefaling følges ikke, da formanden også indgår og deltager i den daglige drift.
Anbefaling 2.3.1
Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen
skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.
Denne anbefaling følges.
Fondens bestyrelse består af 3-7 medlemmer, der udpeges således:
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Niels Moes, subsidiært hans livsarvinger, udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, og
de øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen. Rebild Kommune har endvidere ret til at udpege 1 medlem af
bestyrelsen. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold
til stifter selvstændig ledelse. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 4 år.

Anbefaling 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 kandidater til
bestyrelsen.
Denne anbefaling følges.
Anbefaling 2.3.3
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber
og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved
sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse
– sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation
til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.
Denne anbefaling følges.
Anbefaling 2.3.4
Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle
hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed,
samt at der gives en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.
Denne anbefaling følges delvist.
I ledelsesberetningen er bestyrelsesmedlemmerne nævnt.
Det samme vil ske på Rebildcentrets hjemmeside under ”Om os”.
Anbefaling 2.3.5
Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig
er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre
der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.
Denne anbefaling er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomhed(-er)
Anbefaling 2.4.1
Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes
definition af uafhængighed.
Denne anbefaling følges delvis.
Anbefaling 2.5.1
Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og
maksimalt for en periode på fire år.
Denne anbefaling følges.
Jf. fondens vedtægter, §5.3, sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode.
Anbefaling 2.5.2
Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres
i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.
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Denne anbefaling følges ikke, da den ikke findes relevant for fonden.
Der er ingen aldersgrænse for medlemmer af fondens bestyrelse.
Anbefaling 2.6.1
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden
og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes
i bestyrelsen.
Denne anbefaling følges ikke, da den ikke findes relevant for fonden.
Anbefaling 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.
Denne anbefaling følges ikke, da den ikke findes relevant for fonden.
Anbefaling 3.1.1
Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast
vederlag, samt at medlemmer 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.
Denne anbefaling følges ikke, da bestyrelsens medlemmer ikke modtager vederlag el.lign.
Anbefaling 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.
Denne anbefaling følges ikke – jf pkt 3.1.1.
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