
Bestyrelsesmedlemmer

Jarlfonden
(Skematisk oversigt)

I henhold til Jarlfondens Fundats er det i § 5  fastlagt, hvilke kompetencer bestyrelsens 5 medlemmer skal have. Blandt bestyrelsens medlemmer skal der til enhver tid være en jurist med 

indsigt i fondsforhold og erhvervslovgivning,  et medlem med indsigt i veterinær- eller landbrugsvidenskab eller zoologi og botanik, et medlem, der tidligere har været landvæsenselev under 

Fonden eller på anden måde har særlig føling med landboungdommens opdragelse og uddannelse, og et medlem med praktisk erfaring i landbrug af lignende størrelse, som de landbrug 

fonden driver.

Navn og stilling Alder Indtræden Genvalg har 

fundet sted

Udløb af 

aktuel  

valgperiode

Særlige kompetencer Uafhængighed          

(iht. anbefalinger for 

god fondsledelse)

Uafhængighed      

(iht. lov erhvervs-

drivende fonde)

Øvrige 

ledelseshverv

Orla Grøn Pedersen, cand. 

agro, tidligere direktør 

(bestyrelsesformand)

Født i 1944 3. maj 2002 I henhold til 

Fundatsen er 

udpegnings-

perioden ikke 

tidsbegrænset.

Tidligere direktør i 

blandt andet Dansk 

Landbrugsrådgivning, 

særlig indsigt i 

svineproduktion og 

administrative forhold.

nej                                

(Mere end 12 år i 

bestyrelsen)

ja Ikke relevant

Carl Johan Kaalund, cand. 

agro, tidligere forstander 

(bestyrelsesmedlem)

Født i 1944 15. august 2001 I henhold til 

Fundatsen er 

udpegnings-

perioden ikke 

tidsbegrænset.

Tidligere forstander på 

Lyngby Landbrugsskole, 

stor erfaring med 

praktisk landbrug

nej                                

(Mere end 12 år i 

bestyrelsen)

ja Ikke relevant

Line Kirstine Eberhardt, 

cand. med. vet, dyrlæge 

(bestyrelsesmedlem)

Født i 1962 16. september 2008 I henhold til 

Fundatsen er 

udpegnings-

perioden ikke 

tidsbegrænset.

Særlig indsigt i 

veterinærvidenskab

ja ja Ikke relevant

J.nr. 14617  KVL/gyf

ja Ikke relevant

Født i 1939 23. august 1977 I henhold til 

Fundatsen er 

udpegnings-

perioden ikke 

tidsbegrænset.

Praktisk landmand nej                                

(Mere end 12 år i 

bestyrelsen)

Ikke relevantja

I henhold til 

Fundatsen er 

udpegnings-

perioden ikke 

tidsbegrænset.

Erfaring med 

selvstændig drift af 

praktisk land- og 

skovbrug, indsigt i 

fondsforhold og 

erhvervslovgivning.

Peter Henrik  Tesdorpf  

godsejer 

(bestyrelsesmedlem)

Klavs Krieger von Lowzow, 

advokat, godsejer 

(næstformand)

Født i 1958 20. januar 2003  nej                                

(Mere end 12 år i 

bestyrelsen)


