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• Juridiske rammer og udviklingstendenser
• Uddelingsprocesser og -modeller
• Fokus på investeringer og uddelinger til forskning
• Impact investeringer, bæredygtighed og ESG-standarder
• Lederskab og administration af fondens formål

Fondskonferencen 2023
Få den nyeste viden, aktuelle tendenser og 
dybe indsigter i udviklingen i fondslandskabet 

D. 18. april 2023
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Årets faglige forum for ny viden, analyser og erfaringsudveksling 
blandt aktører, ledere og forskere i den danske fondsverden

Nu byder JUC i samarbejde med Bech-Bruun inden for til Fondskonferencen 2023.
Her samles ledere fra både de største og de mindre og nystartede fonde, advokater og 
forskere til det vigtigste forum for ny viden, analyser, inspiration og networking.

Og i år præsenteres et af de stærkeste lineups nogensinde fra det danske fondslandskab, 
med centrale profiler fra bl.a. Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Villum Fonden 
m.fl. foruden et inspirerende indlæg fra Fonden Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero 
Carbon Shipping, foruden et særdeles spændende input fra Robert Bosch Foundation,  
et af de største erhvervsdrivende fonde i Europa. 
 
Konferencen sætter som altid fokus på de juridiske, økonomiske og strategiske rammer for 
fondenes visioner, programmer og projekter og deres ønsker om at bidrage til samfundsud-
viklingen og almennyttige formål. 

I år sættes der særligt fokus på investeringer og uddelinger til forskning, især inden for phar-
ma og life science, som vil være et gennemgående tema på årets konference.
 
Men samtidig er impact investeringer, bæredygtighed og ESG-standarder et helt centrale 
højaktuelle tema i den danske fondsverden, som derfor vil blive adresseret fra forskellige 
sider i de enkelte indlæg.

På de næste sider finder du mere information om konferencens emner og oplægsholdere.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til årets event for de danske fonde.

Med venlig hilsen Praktisk information
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Om konferencen
Indhold
Programmet for 2023 er et af de stærkeste, vi har kunnet præsentere, med input og in-
spiration fra mange forskellige vinkler fra en række af de mest toneangivende danske og 
internationale fonde og stiftelser samt forskere i fonde og fondsretlige spørgsmål.
 
Den danske fondsmodel har vist sig at være et stærkt fundament for stærke, robuste og 
stabile, danske virksomheder, og samtidig har fondene indtaget en stadig stærkere strate-
gisk position iht. at styrke udviklingen på almennyttige områder, løse aktuelle samfunds-
problemer og sætte et markant aftryk på det danske samfund.

Med den stærke økonomiske vækst i danske virksomheder de senere år er store summer 
kanaliseret over i de erhvervsdrivende fonde og uddelt til almenvelgørende formål. 

Dette gælder ikke mindst uddelinger og investeringer til forskningsformål, særligt 
indenfor pharma, sundhed og life science, som er et særdeles højt prioriteret objekt for 
fondenes støtte og investeringer, og som udgør et centralt tema på årets konference.

Samtidig er der stadig et stort fokus et øget krav om bæredygtighed og ansvarlighed i 
fondens uddelinger, f.eks. til miljø, natur, kultur og sociale problemstillinger, og impact 
investeringer, ESG og bæredygtighed er derfor et andet gennemgående tema i 2023.

Konferencen faciliteres af Johan Weihe, der er en af landets 
førende eksperter inden for fondsretlige forhold, og som 
rådgiver erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde om 
forvaltningsretlige og fondsretlige problemstillinger.  Dertil har 
Johan Weihe bistået en række større transaktioner og fusioner 

 

Formål
Formålet er at skabe gensidig gennemsigtighed og at give input fra samtlige hjørner af 
fondslandskabet - såvel fonde som advokater og forskere - så du får overblik over alle 
aktuelle udviklinger og temaer.

Dertil kommer inspirerende indblik i strategier, værdier, projekter, views og holdninger 
fra nogle af de mest toneangivende fonde samt indgående analyser af aktuelle juridiske, 
økonomiske og samfundsrelaterede problemstillinger fra førende eksperter på området.

Udbytte
Aktuel viden, analyser, menings- og erfaringsudveksling af høj værdi for arbejdet med 
strategier, projektudvikling og synliggørelse af fondenes almennyttige bidrag til sam-
fundsudviklingen. 

Konferencen giver dig de nyeste tendenser og opdateringer fra både myndigheder, 
forskere og ledere i toneangivende danske fonde. Dermed kommer du på højde med den 
nyeste viden og de skarpeste analyser, foruden den uvurdelige værdi af networking med 
de centrale aktører i den danske fondsverden.

Målgruppe
Ansatte i fonde, rådgivere, interessenter eller professionelle som arbejder med
uddeling, forvaltning eller ansøgning om fondsmidler.
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15.10

15.50

16.00

16.50

Lundbeckfonden – visioner og investeringer i healthcare og hjerneforskning
Jan Egebjerg, Forskningsdirektør, Lundbeckfonden
Her præsenterer forskningsdirektør Jan Egebjerg, Lundbeckfondens visioner for investerin-
ger og uddelinger til hjerneforskning og langsigtede ejerskaber i internationale life science 
selskaber og i tidlige biotekselskaber, som er helt centralt i fondens 2030-strategi. 

Formålsopfyldelse og fleksibilitet
Mark Ørberg, Forsker og assistant professor, CBS Law
Mark Ørberg præsenterer den nyeste forskning om ligestillede uddelingsformål og peger 
på nogle udviklingstegn i ny myndighedspraksis om emnet. Herudover vil han opridse de 
væsentligste – og muligvis lidt undervurderede – muligheder for at få øget fleksibilitet ved 
f.eks. at udvide fondsformålet til at omfatte miljø- eller bæredygtighed eller andre brede formål.  

Pause

Villum Fondens fokus på forskningstøtte og impact investeringer 
Lars Hansen, Direktør, Villum Fonden
Villum Fonden er stiftet af Villum Kann Rasmussen, grundlægger af bl.a. Velux A/S. 
Fonden er medaktionær i VKR Holding, men er ikke en erhvervsdrivende fond, da fonden 
ikke har bestemmende indflydelse i virksomheden. Villum Fonden er en almennyttig fond, 
der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle 
formål i ind- og udland. Her giver direktør Lars Hansen et unikt indblik i fondens visioner og 
programmer med fokus på forskningsstøtte og impact investeringer.

Fonden Maersk McKinney Møller Center Zero Carbon Shipping
Chief Strategy and Operations Officer, Tanja Dalgaard
Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping er et uafhængigt 
forsknings- og udviklingscenter, der ønsker at fremskynde overgangen til en netto-nul 
fremtid for den maritime industri.  Her giver Chief Strategy and Operations Officer,  
Tanja Dalgaard et dybt indblik i fondens og centerets visioner, investeringer og involve-
ring i en central agenda for en bæredygtig klimavenlig udvikling inden for shipping.

13.00

13.40

14.20

14.40

Pause

Robert Bosch Stiftung - preparing health care systems for the future 
Dr. Ingrid Wünning Tschol, Head of the Robert Bosch Center for Innovative Health 
The Robert Bosch Stiftung is one of the major foundations in Europe associated with 
a private company. Health is one of its core focus areas and all the activities in the 
health area were recently combined in the new Bosch Health Campus.
Here you will get an overview of the foundation  - background, organisation, visions, 
focus areas and programs – with a specific focus and deeper insight into the role of 
the foundation in preparing health care systems for the future.

Final remarks og networking
Johan Weihe - afrunding om konferencens centrale temaer

Konferencens program
Ankomst, registrering og morgenmad

Velkomst v/JUC

Åbning af konferencen 
Johan Weihe, Advokat og partner, Bech-Bruun
Ordstyrer Johan Weihe præsenterer dagens program 
og gør status på aktuelle tendenser i fondsverdenen i Danmark og udlandet 

Novo Nordisk Fonden  
– flere partnerskaber, øget globalt udsyn og nye strategiske indsatser
Søren Nedergaard, COO, Novo Nordisk Fonden
Her præsenterer COO, Søren Nedergaard, nedslagspunkter i Novo Nordisk Fondens 
Strategi 2030. Med den nye strategi arbejder fonden strategisk ud fra tre overordnede 
indsatsområder; sundhed, bæredygtighed og life science-økosystemet. Strategien læg-
ger fundamentet for flere offentligt-private partnerskaber, øget samarbejde med store 
internationale organisationer og fonde samt et mere missionsdrevet fokus på effekten 
af fondens investeringer i samfundet. 

Pause

Inhabilitet og selvstændig ledelse
Rasmus Feldthusen, Professor, Juridisk Institut, Københavns Universitet
Bestyrelsesmedlemmers inhabilitet og kravene til en selvstændig ledelse er i stigende 
grad i fokus, såvel fra tilsynsmyndigheder som i forhold til bestyrelsens erstatnings-
ansvar. Under oplægget vil der blive givet eksempler samt oplysninger om faldgruber 
og anbefalinger.

Impact investeringer, bæredygtighed og ESG-standarder
Line Berg Madsen, Advokat og partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten
I takt med nye lovgivningskrav og interessenters opmærksomhed på ESG, ansvarlige 
investeringer, bæredygtig finansiering og FN’s verdensmål, sættes fokus på nye krav til 
fondenes ændrede rolle i samfundsudviklingen.

Frokost

08.30

09.00

09.05

09.20

10.10

10.40

11.20

12:00 

Efter frokost ....

Tilmeld dig på www.juc.dk/FONDE23
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