Christian M. Ingerslev og Thomas S. Knudsen indtræder i bestyrelsen hos Den Danske
Maritime Fond
Pressemeddelelse, 14. juni 2021
Danske Rederier har indstillet Christian M. Ingerslev, CEO for Maersk Tankers, som nyt bestyrelsesmedlem
i Den Danske Maritime Fond i stedet for Martin Fruergaard i forbindelse med sidstnævntes nye stilling som
CEO i Hong Kong baserede Pacific Basin.
Ligeså har Danske Maritime indstillet Thomas S. Knudsen, ex Orients Fond og ex CEO MAN Solutions, som
nyt bestyrelsesmedlem i Fonden i stedet for Knud D. Karstensen, Adm. Direktør for Karstensens
Skibsværft.
Begge blev på bestyrelsesmøde i dag formelt indvalgt i Bestyrelsen for Den Danske Maritime Fond.
Formand Tommy Thomsen udtaler:
”Vi byder Christian og Thomas velkommen som nye medlemmer i Den Danske Maritime Fond. Begge
kommer med lang erfaring indenfor hvert deres maritime felt og dermed med efterspurgte kompetencer til
fondsarbejdet. Vi glæder os til samarbejdet. Samtidig vil jeg udtrykke en stor tak for indsatsen til Martin
Fruergaard igennem de seneste par år og ikke mindst til Knud D. Karstensen, som med et over 10 års langt
virke og aktivt engagement i vores bestyrelsen har været medvirkende til Fondens stadigt voksende
aktiviteter og indsatsområder til glæde for og støtte af vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark.”
Christian M. Ingerslev er CEO for Maersk Tankers samt bestyrelsesmedlem i Danske Rederier og
bestyrelsesformand i ZeroNorth. Han bringer to årtiers erfaring indenfor skibsfartsindustrien samt
værdifulde kompetencer til Fondens arbejde med digitalisering og den grønne omstilling. Christian udtaler:
”Jeg ser frem til at bidrage til arbejdet i Den Danske Maritime Fond. Deres støtte til initiativer indenfor
digitalisering og dekarbonisering er med til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart, som også
styrker branchen internationalt. Jeg er glad for at få lov til at bidrage til det videre arbejde til gavn for miljøet
og industrien.”
Thomas Knudsen kommer med bred industriel erfaring og viden, og er bl.a. bestyrelsesformand i Eltronic
Fueltech A/S. Herudover medlem af bestyrelsen i Hans Jensen Lubricators A/S, C.C. Jensen A/S, Svanehøj
Group A/S og Bawat A/S. Thomas udtaler:
”Fonden spiller og har spillet en stor rolle i forbindelse med miljøvenlig skibsfart. Dette har stor betydning
ikke blot for Det Blå Danmark, men også for hele Danmark i form af arbejdspladser og værditilvækst.”
Den Danske Maritime Fonds Bestyrelse består nu af:
Formand Tommy Thomsen, CEO Lauritzen Fonden, udpeget af Danske Rederier
Næstformand Jenny N. Braat, Adm. Dir. Danske Maritime, udpeget af Danske Maritime
Andreas Nordseth, Adm. Dir. Søfartsstyrelsen, udpeget af Erhvervsministeriet
Carsten Jensen, Adm. Dir. Molslinjen, udpeget af Færgerederierne
Christian M. Ingerslev, CEO Maersk Tankers, udpeget af Danske Rederier
Thomas S. Knudsen, udpeget af Danske Maritime
Om Den Danske Maritime Fond
Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til
initiativer, der kan medvirke til at fremme vækst af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive
maritime udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes, og branchen styrkes internationalt. Se
mere på www.dendanskemaritimefond.dk.
Kontakt: Lotte G. Lundberg, Direktør +45 23212916

Amaliegade 33 B · 1256 København K · Danmark · Telefon: 77 40 16 11
info@dendanskemaritimefond.dk · www.dendanskemaritimefond.dk

