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Bilag 2.2: Vedr. efterlevelse af anbefalinger for god fondsledelse 

9. juni 2015: 

Hej Leif 

I tillæg til nedenstående har jeg lige af ØKF fået oplyst, at man ikke havde tænkt sig at lægge en 
sag op til ØU eller BR om anbefalingerne. Så lige nu ser der altså ikke ud til at være noget på vej. 

Hilsen, Klaus  

 

Hej Leif 

Så vidt jeg er nået frem til, er der ikke p.t. vedtaget noget fra centralt hold (d.v.s. via 
Økonomiforvaltningen) i forhold til ”Anbefalinger til god fondsledelse” for så vidt angår fonde, der er 
under kommunens tilsyn.  

Udgangspunktet må derfor være, at det af vedtægterne for Team Copenhagen fremgår, at fonden 
netop ikke er omfattet af fondsloven, grundet det stærke tilsyn/finansieringen fra Københavns 
Kommune. Der er herved i øvrigt tale om undtagelsesbestemmelsen i lov om fonde og visse 
foreninger – d.v.s. at hvis TC ville have været omfattet af fondslovgivningen, så ville det have 
været den almindelige fondslov.  

Det ser umiddelbart ud til, at de omtalte ”Anbefalinger for god fondsledelse” er 
målrettet erhvervsdrivende fonde, d.v.s. vi er over i lov om erhvervsdrivende fonde. Det bemærkes, 
at lov om erhvervsdrivende fonde har en undtagelsesbestemmelse, der minder om bestemmelsen i 
den almindelige fondslov, og jeg må gå ud fra, at man i tidernes morgen konkret har vurderet, at 
Team Copenhagen ikke er en erhvervsdrivende fond.  

I det omfang anbefalingerne helt eller delvis kan give mening for Team Copenhagen, har jeg 
omvendt naturligvis vanskeligt ved at se et problem med, at man følger anbefalingerne. 

Jeg har bedt Økonomiforvaltningen om at holde mig opdateret på, om der fra centralt hold evt. er 
initiativer i gang i forhold til ”Anbefalinger til god fondsledelse”, evt. således at der måske vil blive 
forelagt en indstilling herom for Økonomiudvalget og evt. Borgerrepræsentationen. I det omfang 
jeg får en melding fra Økonomiforvaltningen herom, vil jeg omgående kontakte dig, så I ved, at der 
f.eks. kan være noget på vej.  

Håber at det kan bruges. 

Med venlig hilsen  

Klaus Vollstedt 
Chefkonsulent 
Sekretariat og Presse 
_______________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Kultur- og Fritidsforvaltningen  
Sekretariat  
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Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 75  
1599 København V  

4. juni 2015: 

Hej Leif 

Jeg kan ikke sige, at jeg er blevet færdig på nuværende tidspunkt, og jeg har lige en forespørgsel 
ude i systemet, også i forhold til, om der evt. måtte være vedtaget noget i BR om at alle fonde, som 
kommunen er involveret i, skal følge nye regler. 

Men et første bud er følgende. 

”Det er korrekt, at det fremgår af vedtægterne for TC, at fonden netop ikke er omfattet af 
fondsloven, grundet det stærke tilsyn/finansieringen fra Københavns Kommune. Der er imidlertid 
tale om undtagelsesbestemmelsen i lov om fonde og visse foreninger – d.v.s. at hvis TC ville have 
været omfattet af fondslovgivningen, så ville det have været den almindelige fondslov.  

Så vidt jeg kan læse mig frem til, så er de omtalte ”Anbefalinger for god fondsledelse” målrettet 
erhvervsdrivende fonde, d.v.s. vi er over i lov om erhvervsdrivende fonde. Det bemærkes, at lov 
om erhvervsdrivende fonde har en undtagelsesbestemmelse, der minder om bestemmelsen i den 
almindelige fondslov, d.v.s. at jeg må gå ud fra, at man i tidernes morgen konkret har vurderet, at 
TC ikke kan være en erhvervsdrivende fond.  

Allerede af denne grund har jeg vanskeligt ved at se, at vi som kommune kan kræve, at TC skal 
følge disse anbefalinger. 

Men omvendt er det jo ikke forbudt at gøre i det omfang reglerne efter deres opfattelse giver 
mening for TC. ” 

Jeg vender tilbage til sagen når jeg har fået tilbagemeldinger i øvrigt.  

Hilsen, Klaus  

 


