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PRESSEMEDDELELSE  Den 24. januar 2017.    

 

 
 Bygningsfonden Den Blå Planet skifter ud i bestyrelsen og vælger ny formand. 

 

 

 Bygningsfonden Den Blå Planet, der på grundlag af betydelige donationer fra Realdania, Knud 

Højgaards Fond, Tårnby Kommune og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, ejer bygningen Den 

Blå Planet, har siden Fondens oprettelse haft tidligere direktør for Forsvarets Bygningstjeneste, Bent 

Frank som formand.  

 

Bent Frank, der nu fratræder Fondens bestyrelse på grund af alder, afløses af tidligere 

administrerende direktør Søren Ulslev.  

 

Bent Frank udtaler i den anledning: 

 

Et spændende kapitel er for mit vedkommende nu slut. Det har været en meget interessant 

tid, og jeg er Realdania dybt taknemlig for, at man pegede på mig som medlem af og formand for 

bestyrelsen. Jeg takker bestyrelsen for et fremragende samarbejde. Jeg er meget glad for at det er Søren 

Ulslev, der skal afløse mig. Vi har gennem de seneste måneder sammen med bestyrelsen forberedt skiftet.  

 

Søren Ulslev var medlem af bestyrelsen under byggeriet af Den Blå Planet og er dermed 

godt kendt med bygningen. Samtidig har Søren Ulslev fra sin lange karriere i bygge- og 

ejendomsbranchen, et godt kendskab til forvaltningen af en arkitektonisk perle, som Den Blå Planet. 

 

Søren Ulslev udtaler i den anledning: 

 

Jeg glæder mig meget til at samarbejde med Bygningsfondens bestyrelse og ledelsen på Den 

Blå Planet, Danmarks Akvarium om at videreføre den succes, der blev påbegyndt med byggeriet af Den 

Blå Planet. Danmarks Akvarium skal til enhver tid kunne rumme store oplevelser for både børn og 

voksne. 

 

Fakta: 

Bygningsfondens bestyrelse består herefter af: 

 

 Søren Ulslev, formand 

Berit Lovring, næstformand 

Klavs Gross, kommunaldirektør i Tårnby Kommune 

Kim Jensen, designchef i Arena CPHX P/S 

Niels Axel Nielsen, bestyrelsesformand for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium 

 

Den Blå Planet er designet af arkitektfirmaet 3XN som totalrådgiver med Moe som underrådgiver. 

Akvarieteknikken er designet og etableret i totalentreprise af Advanced Aquarium Technology, 

Australien. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Søren Ulslev tlf. 20 20 29 29. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


