
Allan Polack er ny bestyrelsesformand for Human Practice Foundation 
  

Allan Polack er blevet valgt som ny bestyrelsesformand for Human Practice Foundation. Allan 
Polack har siden 2015 været Group CEO for PFA. Han overtager formandsposten efter Jeff 
Gravenhorst.  

  
Founder og direktør Pernille Kruse Madsen: 
  
“Human Practice Foundation står ved en afgørende skillelinje. Vi har på syv år opnået mere end 80 
skolebyggerier i Nepal og Kenya, hvor over 32.000 børn nu får undervisning. Det vi har lært af, og 
vores arbejde skal nu skaleres, så vi kan hjælpe endnu flere. Her får fonden med Allan Polack en 
solid og sikker formand ved roret. Ligesom det har krævet fokus og knofedt at bygge og drive så 
mange skoler, og uddanne så mange lærere, så skal vi være meget opmærksomme på, at vi skal 
bevare vores sjæl og effektivitet, når vi nu skal udvikle vores organisation til gavn for endnu flere 
børn. Jeg og bestyrelsen har vurderet at Allan Polack er det helt rigtige match til Human Practice 
foundation til den kommende tid.” 
  
Allan Polack: 
  
“Jeg ser et stort potentiale i Human Practice Foundation, og jeg er imponeret over de resultater 
som fonden allerede har skabt. Fonden er nu på vej ind i en ny fase, hvor fokus bliver at forløse 
det store potentiale, der er for at sikre endnu flere børn den bedst mulige skolegang. Det tiltaler 
mig meget, at fonden har en meget entreprenant tilgang til deres arbejde. Det gør at fondens 
arbejde ikke er nødhjælp eller velgørenhed, men et ligeværdigt samarbejde med lokale partnere i 
både Kenya og Nepal. Der skal et stærkt samarbejde til for at sikre den bedst mulige skolegang, 
som også mine børn fik, og som alle børn i verden fortjener, så de kan sikre dem selv og deres 
familier det bedst mulige liv” 
  
Allan Polack afløser Jeff Gravenhorst der i det sidste år har sat et stort aftryk på organisationen.  
  
Pernille Kruse Madsen: 
  
“Uden Jeffs utrættelige arbejde havde det ikke været muligt for fonden at vokse. Jeff har sat 
struktur på dagsordenen og indført en række nye organisationsformer som kommer til at bære 
frugt i mange år fremover, blandt andet vores chapters. Vi skylder alle Jeff en stor tak.” 
  
Foruden Allan Polack indtræder også Jørgen Balle Olsen i bestyrelsen. Mads Ditlevsen og Michael 
Bruun fortsætter som næstformænd. Derudover er Martin Kring, Pernille Foss og fondens stifter 
Pernille Kruse Madsen også medlemmer af bestyrelsen. 
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