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Der er en række praktiske informationer, som bestyrelsen skal gøres bekendt 

med.  

 

Vedrørende rejser og godtgørelse. Alle medlemmer undtagen statens repræ-

sentant modtager honorar for at sidde i bestyrelsen. Herudover kan medlem-

mer af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse få godtgjort rejseomkostninger 

og småfornødenheder under rejsen. Udgangspunktet er, at der altid rejses så 

billigt som muligt, dog under hensyn tid tidsforbruget. Rejsereglerne for Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse udleveres på mødet.  

 

Vedrørende behandling af personoplysninger (GDPR). Erhvervsstyrelsen be-

handler personoplysninger om medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse, og medlemmerne kan få indsigt i oplysningerne ved at indgive en 

indsigtserklæring. Medlemmerne af erhvervsfremmebestyrelsen kan også 

komme i besiddelse af personoplysninger eller andre fortrolige oplysninger i 

forbindelse med sin hverv som bestyrelsesmedlem. Procedurer for at håndtere 

oplysningerne udleveres på mødet.  

 

Forvaltningsloven gælder. Medlemmerne i Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse er underlagt forvaltningslovens regler om tavshedspligt og inhabilitet. 

Dette indebærer bl.a., at medlemmerne af bestyrelsen ikke må videregive for-

trolige oplysninger, som de er kommet i besiddelse af i forbindelse med deres 

hverv som bestyrelsesmedlem, heller ikke efter endt hverv. Desuden må med-

lemmerne ikke deltage i en beslutning, hvis de er inhabile i den pågældende 

sag. Hvis et medlem er inhabil og deltager i en beslutning i en sag, kan afgø-

relsen erklæres ugyldig. Der udleveres en nærmere beskrivelse af forvalt-

ningslovens reglerne på mødet.  

 

Modtagelse af bestyrelsesmødemateriale. Sekretariatet for Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse arbejder på, at bestyrelsen får adgang til en bestyrel-

sesplatform, hvorfra alt bestyrelsesmødemateriale kan deles på en let tilgæn-

gelig måde, der er i overensstemmelse med GDPR. Løsningen gennemgås 

nærmere på mødet.  

  

Diskussionspunk-

ter 

Bestyrelsen kan drøfte eventuelle spørgsmål, som oplysningerne giver anled-

ning til.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager oplysningerne til efterretning.  
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