Kompetenceliste for Bestyrelsen i Aveny-T Fonden.
Henning Dyremose – Formand
Som fhv. finansminister, adm. Direktør for TDC, formand for Dansk Industri og andre
hverv, har Henning Dyremose bred ledelseserfaring og stor økonomisk indsigt
Udover bestyrelsesposten i Aveny-T Fonden er Henning Dyremose formand for Brdr. A og
O Johansen A/S og AO INVEST A/S, samt Direktør i Henning Dyremose ApS og tilknyttede
selskaber
Bente Dalsbæk – Næstformand
Uddannet jurist med journalistisk overbygning. Gennem sin erhvervserfaring, har hun stor
indsigt i jura og kommunikation. Er i gang med CBS Executive Bestyrelsesuddannelse.
Jakob Høyer
som tidligere rådgiver i kulturministeriet, samt kulturredaktør, har Jakob Høyer et stort
netværk og kendskab til kultur og teaterlivet. Han har derudover erfaring med
strategiarbejde efter diverse lederposter hos Berlingske, MetroXpres, DSB og nu DBU.
Jakob Høyer er ansat i DBU som en del af ledelsesgruppen. Ud over bestyrelseposten i
Aveny-T Fonden er han medlem af bestyrelsen i PLAN Børnefonden.
Christian Have
Som stifter af Have PR, og i dag Kreativ direktør af samme, har Christian en stor viden om
kommunikation, PR, Markedsføring, samt et stort netværk indenfor kulturområdet.
Christian Have er til daglig kreative direktør i Have PR. Ud over bestyrelsesposten i AvenyT Fonden er han bestyrelsesformand i Ofelia Plads, Frederiksberg Museerne, og
Dramafronten, og er bestyrelsesmedlem hos Teaterbilletter.dk/scenit, Gerlev
Idrætshøjskole, Copenhagen Jazzfestival, Fredericia Teater og Dansk Talentakademi.
Christian er desuden medlem af Vækstteam for Kreative Erhverv, nedsat af
Erhvervsministeriet.
Claus Wagenblast-Franck – Udpeget af Frederiksberg Kommune
Har været ansat i 34 år i Danske Bank, hvor af godt de sidste 19 år har været med
internationale forretninger, inkl. 2 udstationeringer til London, samt flere år med
ledererfaring. Claus har derfor stor økonomisk indsigt. Som formand for Frederiksberg
Konservative, og medlem af partiets hovedbestyrelse, har han desuden et stort netværk
og kendskab til det politiske miljø.
Claus Wagenblast-Franck er udover sit formandskab i Frederiksberg Konservatice, også
formand for Danske Banks Kunstforening.

Gunvor Wibroe – Udpeget af Frederiksberg Kommune
Som medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet, herunder
kulturordfører og medlem af Kultur og Fritidsudvalget, har Gunvor et stort kendskab til Det
kommunale politiske miljø.
Gunvor Wibroe arbejder som kampagneleder, og er formand for Tine Bryld Prisen, og
bestyrelsesmedlem for Riddersalen, Reden og Reden International, samt KFUK’s Sociale
Arbejde.

