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 Erhvervsfondsloven 

 Fondsudvalgets betænkning (1982)  

 Fondsloven og erhvervsfondsloven (1985) 

 Finanskrisen (2008) 

 Erhvervsfondsudvalgets rapport om erhvervsdrivende fonde (2012) 

 Erhvervsfondsloven  (2015) 

 Anbefalinger for god fondsledelse  

 Fondsmyndighedens praksis 

 Årsregnskabsloven 
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Fondslovgivningen 



Vedtægternes § 2: 

2.1 Fonden Langelands Elforsynings formål er at medvirke til fremskaffelse og 
 distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som 
 på enhver måde har tilknytning til  elforsyningen. Fonden Langelands Elforsyning 
 kan selv eller sammen med andre - enten direkte stå for aktiviteterne eller kan 
 placere disse i selskaber med begrænset ansvar i forhold til den selvejende 
 institution.  

2.2 Fondens formål er endvidere at medvirke til bevarelse, restaurering eller 
 genopbygning af installationer, som er eller kan være en del af elforsyningens 
 historie i forsyningsområdet. 

2.3 Fonden kan derudover støtte almennyttige initiativer for det langelandske område 
 efter bestyrelsens valg så vidt muligt med relation til Langelands Elforsynings virke 
 på øen.  
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LEF’s formål 



Vedtægternes § 10: 

10.1 Fondens overskud anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelserne. 
 Bestyrelsen kan endvidere bestemme at eventuelt overskud tillægges grundkapitalen 
 i henhold til fondslovgivningens regler herom. 

10.2 Ved aflæggelse af fondens årsregnskab sammenlægges årets resultat med resultatet 
 fra de seneste fire årsregnskaber. Det samlede resultat i den 5-årige periode 
 sammenholdes med fondens samlede uddelinger i samme periode. Bestyrelsen kan 
 foretage uddelinger, i det omfang de samlede uddelinger i den 5-årige periode ikke 
 dermed overstiger 30 % af det samlede resultat i perioden. Uddelinger skal ske 
 under iagttagelse af lovgivningens krav.  
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Anvendelse af overskud 



• Bestyrelsen - overodnet ledelse  

• Direktion - daglig ledelse 

• Brugermøde - forsyningskundeforsamling 

• Repræsentantskab - forsyningskundeorgan 

• Erhvervsstyrelsen - fondsmyndighed 

• Civilstyrelsen - permutationsmyndighed 

• Revisor - revision og tilsyn 
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Struktur   



• En erhvervsdrivende fond ledes af en bestyrelse, EFL § 37, stk. 1 

• Individuelt uafhængige  

• Personligt erstatningsansvarlige ved eventuelt ledelsesansvar  

• Uafsættelige i valgperioden (3 år), bortset fra afsættelse af Erhvervsstyrelsen i 
kvalificerede tilfælde  

• Bestyrelsesmedlemmer er ikke underlagt instruktion fra andre 
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Fonds bestyrelsesmedlemmernes kompetence og ansvar  




