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Status på bestyrelsens arbejde april, maj, juni 2021
Rekruttering af et nyt bestyrelsesmedlem til PlanBørnefonden
Allan Fenger, der er tidligere formand for Plan Danmark, har valgt at trække sig fra
PlanBørnefondens bestyrelse. Allan Fengers sidste bestyrelsesmøde bliver i september
2021. Bestyrelsen har derfor nedsat et nomineringsudvalg, der skal styre processen med at
rekruttere et nyt bestyrelsesmedlem. Et jobopslag vil blive kommunikeret eksternt i august
2021, og det tilstræbes, at et nyt bestyrelsesmedlem er endeligt rekrutteret til
bestyrelsesmødet i november 2021.
Ny CEO for Plan International
Anne-Birgitte Albrechtsen, der har stået i spidsen for Plan International siden september
2015, har opsagt sin stilling, og der er derfor nu indledt en proces for at finde hendes afløser.
En ny CEO forventes rekrutteret i løbet af efteråret 2021. Anne-Birgitte Albrechtsen skifter til
en stilling som CEO i LEGO Fonden.
Møde i Members’ Assembly i Plan International
På bestyrelsens møde i juni blev det forestående møde i Members’ Assembly forberedt. På
dagsordenen er blandt andet opdatering af den globale strategi for Plan International.
Risikoanalyse FY22
På bestyrelsesmødet i juni blev PlanBørnefondens årlige risikoanalyse og handlingsplan
præsenteret og godkendt af bestyrelsen. Foruden en række eksterne risici vil der i det
kommende finansår (perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022) være et øget fokus på
datasikkerhed og GDPR samt beskyttelsen af de børn og unge, som vi arbejder med og for.
PlanBørnefondens klimastrategi
På bestyrelsesmødet i juni vedtog bestyrelsen også et sæt rammer for en klimastrategi- og
handlingsplan. Både bestyrelse, ledelse og medarbejdere er fast besluttet på, at vi i
fremtiden skal sikre et større og systematisk fokus på miljø, klima og bæredygtighed, da det
er de børn og unge, som vi arbejder for og med ude i verden, der oplever de største
konsekvenser af de globale klimaforandringer. Det er afgørende, at vi som organisation også
kigger indad og mindsker vores CO2-aftryk, blandt andet ved reducere vores rejseaktivitet,

og at vi i vores programmer og projekter ude i verden er med at gøre samfund mere robuste
over for de klimaforandringer, der allerede nu medfører store konsekvenser.

