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Klasselotteriet fik både ny formand og nyt bestyrelsesmedlem
på generalforsamlingen den 19. juni
Ved afholdelsen af dette års generalforsamling i Klasselotteriet den 19. juni måtte lotteriet sige
farvel til dets mangeårige bestyrelsesmedlem og formand for bestyrelsen gennem de seneste 9 år,
Per Christian Møller, der takkede af på grund af alder. ”Det er med vemod, jeg forlader
Klasselotteriet, der har stået mit hjerte nær gennem mange år, men jeg er glad for både at kunne
aflevere et velfungerede selskab og at kunne give stafetten videre til Jutta af Rosenborg”, siger Per
Christian Møller.
Jutta af Rosenborg, der i en længere årrække var CFO i ALK-Abelló A/S, har i de seneste år
helliget sig bestyrelseshvervet og blev i 2012 valgt ind i Klasselotteriets bestyrelse. Herudover er
Jutta af Rosenborg medlem af bestyrelserne i Auriga Industries A/S og Aberdeen Asset
Management PLC. Jutta af Rosenborg er 55 år og uddannet statsautoriseret revisor og cand.
merc. aud. fra Copenhagen Business School.
Udover skiftet på formandsposten blev Anders Blauenfeldt indvalgt i bestyrelsen. Anders
Blauenfeldt, der er 41 år, er udviklingsdirektør i Mofibo og har en fortid som IT- og
udviklingsdirektør i YouSee og TDC og deltog bl.a. i vid udstrækning i YouSee
digitaliseringsprocessen. Anders Blauenfeldt er uddannet civilingeniør i fysik og
computervidenskab på DTU og har herudover en MA fra University of Westminster i London.
Klasselotteriets direktør Elisabeth Rask Jørgensen ser frem til at samarbejde med det nye
bestyrelsesmedlem og at trække på hans store erfaringer og kompetencer inden for IT.
”Vi har gennem et stykke tid vidst, at vi skulle finde et nyt bestyrelsesmedlem, da Per Christian
Møller sidste år fyldte 70 år – og derfor ikke kunne fortsætte på posten. Efter en nærmere analyse
af hvilke kompetencer, vi med fordel kunne udvide bestyrelsen med, gik vi på jagt efter en profil
med indgående kendskab og dyb forståelse for IT. Og så var vi herudover i den pudsige – og for
mange virksomheder – anderledes situation, at vi for at bevare selskabets mål om en ligelig
kønsmæssig fordeling skulle på udkig efter en mand. I Anders Blauenfeldt er vi overbevist om, at vi
har fundet en person, som kan leve op til kravene og bidrage til den videre udvikling af
Klasselotteriet,” siger Elisabeth Rask Jørgensen.
Klasselotteriets bestyrelse består herefter af Jutta af Rosenborg (formand), Linda Nielsen, Tore
Pein Jensen – og Anders Blauenfeldt.
Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri og en af landets ældste virksomheder. Lotteriet blev
stiftet den 29. juni 1753, hvor Frederik 5. ved kongelig forordning gav Det Kongelige
Opfostringshus privilegium til at drive lotteri. I 1771 fratog Struensee opfostringshuset privilegiet,
og lotteriet har siden været ejet af Den Danske Stat. Siden 1992 har Klasselotteriet været et 100 %
statsejet aktieselskab. Udbytte fra selskabet indgår i udlodningsmidlerne, som af Kulturministeriet
hvert år fordeles til landsdækkende almennyttige formål.
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