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Transportkompagniet Nord A/S blev grundlagt 
i 1927 og udviklede sig siden til at blive en af de 
førende transport- og speditionsvirksomheder i 
Danmark.

Eneejeren Frode Hedorf besluttede efter samråd med 
sin juridiske rådgiver professor Jan Kobbernagel, 
at hans formue skulle overdrages til en fond under 
navnet Generalkonsulinde Anna Hedorf og General- 
konsul Frode Hedorfs Fond, som i 1988 oprettede 
datterselskabet Hedorf A/S.

Grundlaget for Fondens kapital består dels af den  
formue, der ved afslutningen af Frode Hedorfs  
dødsbo i 1963 er overdraget til Fonden og dels af  
det gennem årene i Transportkompagniet Nord A/S  
akkumulerede overskud. Dette selskab blev i 1992 
solgt til ASG AB. Speditionsaktiviteterne drives i dag 
videre af DHL Freight – en del af Deutsche Post DHL.

Fonden har siden 1994 hvert andet år uddelt Hedorfs 
Fonds Forskningspris for International Virksomheds-
kommunikation og Sprog og siden 2005 – ligeledes 
hvert andet år – Hedorfs Fonds Pris for Transport-
forskning. Begge priser rangerer blandt de fornemste 
hædersbevisninger inden for deres respektive fagom-
råder. Endvidere yder Hedorfs Fond betydelig støtte 
til merkantile og transportmæssige studie- og praktik-
ophold i udlandet samt forskningsprojekter og øvrige 
indsatsområder inden for handel og transport. 

Hedorfs Kollegium blev færdigbygget i 2009 og stiller 
52 lejligheder til rådighed for danske og udenlandske 
studerende. 

Fondens bestyrelse er sammensat af direktør Lars Frede-
riksen, der er valgt af bestyrelsen, direktør Sven Buhrkall, 
udpeget af Dansk Erhverv, samt direktør Ole Wiberg, 
udpeget af Danish Society for Education and Business.
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På årsmødet primo 2017 fik Hedorfs Fond ny  
formand, da Ole Wiberg gav stafetten videre til Lars 
Frederiksen, medlem af bestyrelsen siden 2009.  

Ole Wiberg indtrådte i bestyrelsen i 1992 og afløste 
professor Jan Kobbernagel (formand 1963 – 1994) som 
formand i 1994. I 1992-94 solgte Fondsbestyrelsen alle 
aktiver i Transportkompagniet Nord A/S til ASG AB, 
hvilket dannede grundlag for Fondens formue.          

Der er sket meget i de knap 25 år, Fonden har nydt 
godt af at have en ildsjæl, som aldrig giver op, ved 
roret. Formanden har i den grad formået at bringe 
Hedorfs navn på landkortet. 

• 1994: Hedorfs Fonds Forskningspris for Inter-
national Virksomhedskommunikation og Sprog 
uddeles første gang.

• 1996: Fondens første årsbrochure udkom, og 
Fonden får oprettet hjemmeside samt elektronisk 
ansøgningsskema

• 2002: Fondsportalen Legatnet blev stiftet
• 2003: Visionen om et kollegium opstod, og i 

2004 blev grunden på Frederiksberg købt  
• 2005: Første uddeling af Hedorfs Fonds  

Transportforskningspris

Formandsskifte i Hedorfs Fond
• 2009: Hedorfs Kollegium modtager det første 

hold beboere og administrationen flytter fra  
DHL til kollegiet

• 2010: Første årsdag for kollegianere med henblik 
på at markere Frode Hedorfs fødselsdag afholdes

• 2010: Etablering af Hedorfs Seniorforening
• 2013:The Hedorf Fellowship, som uddeles via 

Danmark-Amerika Fondet, stiftes i anledning af 
50 års jubilæet

I tiden med Ole Wiberg som formand har Fonden  
uddelt over 100 mio kr. til unge mennesker, der gerne 
vil til udlandet og dygtiggøre sig samt støttet en 
række projekter til gavn for uddannelsessektoren og 
dansk erhvervsliv. 

Hedorfs Fond skal dog ikke sige helt farvel til Ole 
Wiberg. Han forbliver som bestyrelsesmedlem indtil 
næste årsmøde og vil derefter være tilknyttet Fonden 
som Emeritus og koordinator for af de årlige sprog- 
og transportpriser.

Fondens nye formand Lars Frederiksen har haft en 
lang karriere hos Chr. Hansen A/S og sidder i dag i 
en række bestyrelser herunder Matas, Falck, Widex 
samt Tate & Lyle i London, ligesom han er formand i 
Komiteen for God Selskabsledelse.

Lars Frederiksen og Ole Wiberg



Hedorfs Fond har til formål at virke til fremme af  
handel og transportvæsen i Danmark ved at yde støt-
te til unge, der ønsker videre uddannelse i udlandet. 

Endvidere kan Fonden yde støtte til projekter inden 
for handel og transport. Fonden uddeler legatmidler 
hvert halve år.

De midler, som fondsbestyrelsen disponer over, 
indkommer ved afkast af Fondens formue, som er 
investeret i værdipapirer og fast ejendom.

Der er i 2016 givet tilsagn for et beløb på 6,061 Mkr. 
fordelt på 580 uddannelseslegater, 17 projekter,  
forskningspris samt til Hedorf’s Fellowship.  

Formål og beretning
Regnskabsoversigten (se side 14–15) viser, at resul-
tatet i de enkelte år er svingende. Det er på den bag-
grund glædeligt, at Fonden har en stor egenkapital 
og derfor styrke til at konsolidere sig gennem årene, 
så midlertidige udsving på tab på værdipapirer ikke 
væsentligt påvirker Fondens langsigtede strategi og 
legatuddelinger.

Opførelsen af Hedorfs Kollegium kan betegnes som 
en succes. Fondens investering i ejendommen har 
været betydelig, og den årlige leje giver et tilfreds-
stillende resultat. Fonden har dog siden opførelsen af 
kollegiet haft et mindre årligt beløb til rådighed for 
legater og projekter end før byggeriet. 

Uddannelseslegater 
Der er i 2016 udbetalt 5,130 MDKK til 528 uddannelseslegater

2011 2012 2013 2014 2015 2016

MBA 17 12 9 14 6 13

MASTER 54 59 54 82 97 90

BACHELOR 30 20 18 13 9 7

FREEMOVER 230 263 200 294 310 277

PRAKTIK/VOLONTØR 159 155 184 136 128 112

SUMMER SCHOOL 23 18 2 30 30 29

DIVERSE 0 2 7 3 0 0

I ALT 513 529 474 572 580 528

MDKK 3,283 2,909 4,237 5,512 5,470 5,130
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Støtte til projekter 2007 - 2016
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Handel
Transport
Tværgående

DKK

Aarhus Universitet, Studenterlauget  
Afholdelse af Aarhus Symposium 2016  
– The Art of Power

10.000 

AIESEC
Kompetenceudvikling

15.000

Danish Students Abroad
Aktiviteter for DSA

20.000

CBS Case Competition 

Case Competition 2016

20.000

Aarhus Universitet, Students Union of  
Logistics and Supply Chain Management
Studietur til Rio de Janeiro 2016

20.000

DJØF studerende, Doing Business in …
Studierejse og case competition i USA 2016

20.000

Roskilde Handelsskole, IBC Kolding,  
Aarhus Købmandsskole
Speditionsøkonomi og Salg og Service

20.000

Aarhus Universitet, Studenterlauget
Afholdelse af Aarhus Case Competition 2017

20.000

CBS, Department of International  
Business Communication
Terminology and Knowledge Engineering

20.000

DKK

Niels Brock
Profilbrochure vedrørende nyerhvervet  

bygning Linnésgade 2

25.000

CBS Case Competition 

Case Competition 2017

25.000

Hedorfs Seniorforening
Tilskud til arrangementer

50.000

CBS Internshipgruppe inden for  
transport- og logistik
Udvikling af tre-kontinental linje

50.000

Danmark-Amerika Fondet
The Hedorf Fellowship

55.000

Aarhus Universitet, Institut for  
Erhvervskommunikation
8. EST oversættelseskonference

56.000

CBS 

100 års jubilæum – Impact day

100.000

IBA Kolding
Udvikling af Diplom uddannelse inden 

for Transport & Spedition

200.000

PROJEKTER 2016 726.000
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Jan Engberg 

Aarhus Universitet, Business and 
Social Sciences

Karen Korning Zethsen

Aarhus Universitet, Business and 
Social Sciences

Per Durst-Andersen

Copenhagen Business School 

Helle Vrønning Dam

Aarhus Universitet, Business and 
Social Sciences

Lisbeth Verstraete-Hansen

Københavns Universitet

Mette Skovgaard Andersen

Copenhagen Business School

2010

2012

2014

2014

2016

2016

På et bestyrelsesmøde i Hedorfs Fond i 1993, det 
sidste i professor Jan Kobbernagels mangeårige 
formandsperiode, blev det besluttet at oprette 
Hedorfs Fonds Forskningspris for International 
Virksomhedskommunikation og Sprog. 

Forskningsprisen uddeles hvert andet år som  
belønning til en mand eller kvinde, som har indlagt 
sig særlig fortjeneste ved en betydelig indsats for 
udviklingen af forskning i Danmark for så vidt angår 
opnåelse af ny erkendelse inden for forskning, faglig, 

Hedorfs Fonds Forskningspris 
for International Virksomheds- 
kommunikation og Sprog

ÅrÅr

Lita Lundquist 

Copenhagen Business School

Heribert Picht

Copenhagen Business School

Johannes Wagner

Syddansk Universitet

Arnt Lykke Jakobsen 

Copenhagen Business School

Bodil Nistrup Madsen

Copenhagen Business School

Inger Lassen 

Aalborg Universitet

Gyde Hansen

Copenhagen Business School

Sven Tarp 

Aarhus Universitet, Business and 
Social Sciences

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Prismodtagere Prismodtagere 

herunder pædagogisk udvikling, til gavn for studier 
inden for international virksomhedskommunikation 
og sprog samt brobygning mellem sproglige og  
økonomiske discipliner.

Indstillingsudvalget består af lektor Karen M. 
Lauridsen, Aarhus Universitet, Business and Social 
Sciences, formand Per Lindegaard Hjorth, Forbundet 
Kommunikation og Sprog, professor emeritus Per 
Øhrgaard, Copenhagen Business School, samt Ole 
Wiberg, udpeget af Hedorfs Fond.
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I 2016 modtog to forskere hver en pris på  
kr. 50.000, som overraktes på Carlsberg Akademi  
den 14. november. 

Prismodtagerne har deres udspring fra  
henholdsvis kultursprog og erhvervssprog og er 
ikke blot fremragende forskere, men også formidable 
formidlere. Hver for sig og ikke mindst i fællesskab 
har de i en tid, hvor den erhvervssproglige forskning 
og uddannelse er under stærkt pres – på grund af 
dalende optag og reducerede bevillinger – udført en 
kæmpe indsats for faglig fornyelse og ekspansion.

Mette Skovgaard Andersen  
lektor, Ph.D., Copenhagen Business School.
 
Mette Skovgaard Andersen er studieleder for  
Interkulturel Markedskommunikation på CBS. Hun 
har gennem hele sin karriere været en stærk fortaler 
for vigtigheden og betydningen af fremmedsprog. 
Ligeledes har hun altid fremhævet sprog som en 
vigtig konkurrenceparameter i relation til danske 
virksomheders muligheder for at gøre sig gældende 
internationalt. Prismodtagerens engagement og iver 
i forsvaret for fremmedsprog har blandt andet givet 
sig udtryk i flere debatindlæg i nationale medier og 
kritiske udtalelser. 

Årets prismodtagere

Lisbeth Verstrate-Hansen  
lektor, Ph.D., Københavns Universitet. 
 
Lisbeth Verstrate-Hansen skrev sin Ph.D. afhandling 
på KU i 2002 om litteratur og engagement i den 
fransksprogede belgiske litteratur i efterkrigstiden. 
Dermed var Lisbeths interessere for “sprogideologier” 
i den fransksprogede verdenslitteraturhistorie vakt. 
I 2007 kom Lisbeth til CBS og stiftede bekendtskab 
med erhvervssprog og ændrede sit fokus mod sprog-
holdninger i dansk uddannelsespolitik og forskellige 
sektorer på arbejdsmarkedet. Lisbeth Verstrate- 
Hansen er siden 2015 lektor på Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk på KU.

Professor Emeritus Jens Rasmussen blev  

hyldet af salen. Han var i 1993 en af stifterne  

af Hedorfs Fonds Forskningspris for  

International Virksomhedskommunikation og Sprog 

og kunne i 2016 fejre sin 100 års fødselsdag

Fra venstre ses Ole Wiberg, Lisbeth Verstrate-Hansen,  

Lars Frederiksen, Mette Skovgaard Andersen, Sven Buhrkall, 

Karen M. Lauridsen, Per Lindegaard Hjorth og Per Øhrgaard
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Transportforskningsprisen, som er på DKK 75.000, 
tildeles hvert andet år som belønning til en mand 
eller kvinde, som har indlagt sig særlig fortjeneste 
ved en betydelig indsats for udviklingen af forskning 
i Danmark inden for transport, logistik og tilgræn-
sende fagområder med en væsentlig orientering mod 
godstransport, herunder

• opnåelse af ny erkendelse inden for  
transportforskning 

• faglig, herunder pædagogisk udvikling, til  
gavn for de transportrelaterede studier 

• brobygning mellem transportforskningens  
mange discipliner

 
Indstillingskomitéen består af professor Britta  
Gammelgaard, Copenhagen Business School,  
professor Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske 
Universitet, direktør Michael Svane, formand for 
Transportøkonomisk Forening, samt direktør Ole 
Wiberg, udpeget af Hedorfs Fond. 

Hedorfs Fonds Pris  
for Transportforskning 

År

Lise Drewes Nielsen

Roskilde Universitet

Otto Anker Nielsen

Danmarks Tekniske Universitet

Britta Gammelgaard

Copenhagen Business School

Mogens Fosgerau

Danmarks Tekniske Universitet

David Pisinger

Danmarks Tekniske Universitet

Ole B. Jensen

Aalborg Universitet

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Prismodtagere 
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I samarbejde med Danmark-Amerika Fondet  
uddeles hvert år et legat, the Hedorf Fellowship, på 
100.000 kr. til et års studier i USA inden for Strategic 
Management and Leadership med fokus på følgende 
områder:

• Transport/Logistics
• International Business Communication

I 2016 blev legatet tildelt Jonas Christensen, som  
er i gang med sin Ph.D. afhandling om Transport  
optimization and traffic engineering på DTU.  

Da Jonas var bortrejst til en konference i juni, hvor 
Danmark-Amerika Fondet afholdt sin prisuddeling, 
inviterede bestyrelsen for Hedorfs Fond ham til en 
lille ceremoni på Hedorfs Kollegium, hvor Jonas med 
begejstring fortalte om sin Ph.D. afhandling og sit 
forestående studieophold i USA hos professor Alan 
Erera på Georgia Institute of Technology. 

The Hedorf Fellowship

”

“

År

Mads Balsig Nielsen

Lars Harald Hartzen

Jonas Mark Christensen

Management Science and  
Engineering på Columbia University

Master’s Degree på Johns Hopkins School of  
Advanced International Studies
 
Ph.D. studieophold på Georgia Institute of  
Technology

2014

2015

2016

Modtagere af The Hedorf Fellowship Til videregående studier i USA

Jeg analyserer linjerederiernes fartøjer samt 

egenskaber for lasten, som er nødvendig for at 

optimere indtag af containere. Linjeskibsfarten 

er den mest miljøvenlige form for langdistance 

transport, målt i tons / kg. Men med den stigende 

efterspørgsel og mere politisk pres for at reducere 

CO2-udledningen risikerer branchen betydelige 

udfordringer i de kommende år. Lige nu er det 

svært at motivere virksomheder til at betale for 

en renere transport, da transport er ikke synlig for 

slutkunden, hvilket gør det svært at retfærdiggøre 

en højere pris. Optimering af indtagelsen af  

containere er, hvad der kan beskrives som en 

win-win situation. Bedre udnyttelse af fartøjer 

vil resultere i både renere transport og bedre 

indtægter for afsenderen.

Ole Wiberg overrakte  

the Hedorf Fellowship  

legat til Jonas Christensen



Hedorf A/S købte i 2004 en grund på Frederiksberg 
med det formål at opføre et kollegium for i alt 52  
danske og udenlandske studerende ved de videre-
gående uddannelser fortrinsvis inden for handel og 
transport. 

Kollegiet, som er tegnet af KHR arkitekter, blev  
påbegyndt medio 2008 og stod klar til indflytning 
den 1. oktober 2009. 

Lejlighederne er på 35 m2 brutto og indeholder 
eget tekøkken, badeværelse og fransk altan. Der er 
fælleskøkken/alrum på hver af de fire etager. De 
brede altangange fungerer også som solterrasse. Der 
er kælderrum til hvert lejemål og fælles vaskeri. Om 
sommeren er der borde, bænke og grill i gården.  

Hedorfs Kollegium lever fuldt ud op til de stude-
rendes ønsker om et godt studiemiljø på rimelige 
lejevilkår og opfylder samtidig alle krav fra bygherre 
og myndigheder. 25 % af værelserne er møblerede 
og udlejet til internationale studerende, så Fonden 
derigennem støtter udvekslingsophold på danske 
universiteter og derved danske studerendes mulig- 
heder for at studere i udlandet. 

Kollegiet har med både danske og udenlandske  
beboere en belægning på 100 %, og der er en  
betydelig venteliste. Der udfoldes store bestræbelser 
på at integrere de danske og udenlandske beboere. 
Kommunikationen med beboerne foregår således på 
engelsk.

Hedorfs  
Kollegium

Årsdag 
Siden kollegiets start har det været en tradition for 
beboere, medarbejdere og bestyrelse at fejre Frode 
Hedorfs fødselsdag den 11. oktober med et kulturelt 
eller fagligt arrangement samt en efterfølgende 
middag.

Foto Hedorfs Kollegium
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Hedorfs Kollegium hos Danske Bank

Danske Bank

I 2016 havde Danske Bank inviteret kollegianerne 
på besøg i deres hovedkontor, Erichsens Palæ. I 
bestyrelseslokalet kaldet Bellevuesalen fik vi først 
en introduktion til Danske Bank ved Souschef Allan 
Juhl Feddersen og en spændende orientering om 
Danmarks Økonomi her & nu ved Økonom Bjørn  
Sillemann. Adam Grandjean guidede igennem  
palæets smukke sale og en hurtig tur gennem det  
nyåbnede bankmuseum. Efterfølgende blev der  
serveret ristaffel i Nyhavnsrestauranten Gilleleje.  

I 2015 blev årsdagen markeret ved en guided rund-
visning og foredrag i FN Byen, der er bygget på en 
kunstig ø ved indsejlingen til Københavns Havn. 
Bygningen blev indviet i 2013 og rummer otte organi-
sationer. Af de mest kendte kan nævnes UNICEF og 
Verdenssundhedsorganisationen WHO.  For at blive 
i den internationale stemning afholdtes middagen på 
en nærliggende vietnamesisk restaurant. 

I 2014 blev alle beboere inviteret til Revymuseet, 
hvor Rasmus Krogsgaard akkompagneret af Mickey 
illustrerede Preben Kaas’s liv gennem hans dejlige 
viser. Direktøren for Frederiksberg-museerne gav 
et indblik i revyens historie og betydning for byen, 
inden turen gik videre til Hansens Familiehaver, hvor 
menuen stod på andesteg og i anledning af kollegiets 
5 års fødselsdag lagkager. 

I 2013 blev arrangementet holdt i det nyopførte Indu-
striens Hus på Rådhuspladsen, hvor direktør Michael 
Svane, DI Transport, gav en indførsel i en lobbyists 
arbejde. Derefter middag i Bryggeriet Apollo. Da 
Årsdagen faldt sammen med Kulturnatten, fik alle 
deltagere et kulturpas.

I 2012 gjaldt besøget Frederiksberg Rådhus, hvor 
borgmester Jørgen Glenthøj bød velkommen og for-
talte om det kommunale arbejde samt Frederiksbergs 
historie. Senere rundvisning i blandt andet rådhushal, 
byråds- og bryllupssal og en tur op i toppen af tårnet. 
Middagen blev indtaget i Restaurant Josty, hvor keg-
lebanen blev afprøvet.

I 2011 samledes bestyrelse og beboere på Christians- 
borg, hvor de blev modtaget af folketingsmedlem  
Flemming Damgaaard Larsen (V), som viste rundt  
på Borgen. Flemming Damgaard berettede om sit  
arbejde i Trafikudvalget og svarede på spørgsmål om 
livet som politiker. Middagen blev holdt i Snapsetinget. 

I 2010 var arrangementet henlagt til Børsbygningen, 
hvor adm. direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv,  
talte om lobbyisme, og underdirektør Klaus Le Roy  
Topholm, Danske Speditører, havde et indlæg om  
Speditionsfaget før, nu og i fremtiden. Tidligere adm. 
direktør Mogens Brix Westergaard fortalte om sin tid 
i Nord med særlig vægt på samarbejdet med Frode 
Hedorf. Aftenen afrundedes med middag i Kanalcaféen. 
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LegatNet Tak for støtte
Hedorfs Fond modtager hilsner fra studerende, der 
har rejst ud i verden med et legat fra Hedorfs Fond.

Emilia er netop vendt hjem efter færdig kandiat 
ved HEC Paris. Hun skriver: 
Jeg modtog i 2016 jeres legat til min kandidat ud-
dannelse på HEC Paris. Jeg har netop modtaget mit 
eksamensbevis her d.1. marts, og har været meget 
tilfreds med mit ophold i Frankrig, som har været en 
fantastisk oplevelse – både fra et fagligt, men også fra 
et personligt perspektiv. Jeg vil blot benytte lejlig-
heden til at sige tusind tak for jeres hjælp – jeg var 
ikke kommet igennem studiet uden jeres økonomiske 
støtte, og jeg sætter meget stor pris på jeres legatpor-
tion. Jeg er netop vendt hjem til Danmark og startet 
job som konsulent hos EY, og ser meget frem til hvad 
dette mon vil bringe af nye udfordringer og oplevel-
ser.

Emilia Løie-Andersen

Hvem er det nu LegatNet er?  
Foreningen LegatNet blev startet af en række  
fonde/legater og organisationer i 2002 og både 
Hedorfs Fond og FUHU var aktivt med fra star-
ten. Formålet er at drive den gratis søgemaskine 
LegatNet.dk, hvor studerende kan finde oplysnin-
ger om, hvilke legater de kan søge til udlandsop-
hold. LegatNet er danske legaters eget informati-
onssystem og er derfor helt gratis for både fonde/
legater og studerende. 

Genstart af foreningen LegatNet
Foreningen har desværre ligget stille i en lang 
periode, og hjemmesiden er ikke blevet ajourført, 
men til trods for det har siden haft besøgende.  
Bestyrelsen bag LegatNet har rekonstitueret sig 
og har indgået en aftale med EDU - Internationa-
le Universitetsstudier om at genstarte og admini-
strere foreningen og drive sekretariatsfunktionen. 
EDU har i løbet af 2016 sørget for at få admini-
strationen af LegatNet opdateret og organiseret. 

Opdatering på LegatNet 
Hjemmesiden LegatNet er aktiv og har i de første 
måneder af 2016 haft flere besøgende end i sam-
me måneder tidligere år. Den er opbygget, så de 
enkelte legater selv skal opdatere informationen.
 
Danske studerende og studieophold i udlandet 
Antallet af danske studerende der læser en hel 
uddannelse eller tager et studieophold i udlandet 
har været stigende i løbet af de seneste mange år. 
Dog er der langt op til den målsætning, som blev 
formuleret under den forrige regering, om at 50 % 
af alle danske studerende i år 2020 skal opnå 
erfaring fra studieophold i udlandet. Ifølge den 
seneste opgørelse er tallet i dag ca. 20 %, og de 
allerseneste tal fra Danske Universiteter tyder 
desværre på, at antallet af udrejsende er stagneret 
fra 2013/14 til 2014/15.  
Hvor der er kommet langt flere udenlandske stu-
derende til Danmark – både på studieophold og 
hele uddannelser, er antallet af udrejsende danske 
studerende ikke steget i samme grad. Økonomisk 
støtte til udlandsophold er helt afgørende for at 
flere studerende kan komme ud og selv om de 
offentlige støttemuligheder er blevet forbedret i 
de seneste 7-8 år er der stadig stor brug for den 
økonomiske støtte fra danske fonde og legater.

TAK
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Nicholas fortæller om sit udvekslingsophold  
Først og fremmest, kan jeg ikke takke jer nok for jeres 
generøse donation. Uden jeres økonomiske støtte 
havde mit udvekslingsophold på San Diego State 
University ikke været det samme. Formålet med mit 
ophold var hovedsagligt at gøre mig fuldt ud i stand 
til at læse en international kandidatgrad på CBS efter 
sommerferien. Den drøm har I sørget for blev en 
realitet. 

Jeg har nemlig på San Diego State University 
forbedret mine engelske kompetencer både i socia-
le relationer, men vigtigst af alt på det akademiske 
plan. Dette skete primært grundet en dagligdag med 
udelukkende engelsk undervisning med amerikanske 
og internationale studerende. Derudover har den 
mere praktisk undervisningsform på SDSU i form af 
casestudies som den hovedsaglige undervisnings-
metode medført, at jeg har styrket mine praktiske 
kompetencer.
 
Jeg og fire andre internationale studerende iværksatte 
et velgørenhedsprojekt for hjemløse børn og unge i 
San Diego i samarbejde med velgørenhedsorganisati-
onen StandUp for Kids for at forbedre deres levevilkår. 
Til det formål formåede vi at indsamle værdier for i 
alt 1000$ foruden egne donationer. Dette har virkelig 
inspireret mig til at arbejde endnu hårdere for at nå 
mine mål samt fået mig til at reflektere over, hvor  
privilegerede vi er i Danmark, hvor de fleste har mu-
ligheden for at tage den uddannelse, de drømmer om. 

Nicholas Holst Bjørnøen

Studerende HA (Pro.), 6. semester, CBS

Nicholas' står yderst til højre. Her sammen  

men en af hans internationale studiegrupper

Alan Custovic takker Hedorfs Fond for legat 
I året 2016 læste jeg mit 5.semester på California 
State University Long Beach med støtte fra et legat 
fra Hedorfs Fond. 

Universitetes Campus var kæmpe stort, med en 
masse udendørsfaciliteter og gav rig mulighed for at 
komme i snak med andre studerende og involvere sig 
i sport, politik, religion – eller hvad man nu havde lyst 
til. Centralt placeret lå deres gigantiske ”The Walter 
Pyramid” som er en stor blå pyramide, der hver week-
end husede mere end tusinde studerende til universi-
tetets hjemmekampe i basketbold og volleyball. 

Tusind tak til Hedorfs Fond for legatet, som virkeligt 
har gjort en forskel. Både uddannelse i USA og at bo 
i LA er noget der godt kan blive rigtigt dyrt, især hvis 
man vil have det hele med. I skærende kontrast til 
Danmark, hvor uddannelsen er gratis, kan man ofte 
tage det for givet. Mit ophold i USA har absolut været 
pengene værd og ville gerne tage endnu et semester 
hvis det var muligt. Under dette halve år har jeg lært 
utroligt meget om både mig selv og livet, langt mere 
end hvad jeg har fået diplom på.

Alan Custovic 
stud.negot. fra SDU, Odense

Rikke har sendt en hilsen fra London 
Jeg har nydt mit studieophold på European Business 
School London helt vildt, og det har været den mest 
fantastiske oplevelse i mit liv. Tilmed har jeg været så 
heldig at få et nyt job efter min hjemkomst netop på 
grund af mit udlandsophold i London. 

Rikke Jørgensen 
HA fra SDU. 

Thanksgiving  

i San Fransisco
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Et sammendrag af de officielle årsrapporter for Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul Frode 
Hedorfs Fond og det helejede datterselskab Hedorf A/S. 

Resultatopgørelse

TDKK 2016 2015 2014 2013

Indtægter

Renter og aktieudbytte 3.379 2.799 2.280 3.000

Avance/tab på værdipapirer og finansiel kontrakt -586 4.344 -5.927 10.253

Drift kollegium 761 656 699 922

3.554 7.799 -2.948 14.175

Udgifter

Legatydelser og projekter 5.916 6.178 6.193 3.252

Bestyrelseshonorarer 630 655 690 690

Øvrige omkostninger 1.889 1.753 2.334 1.450

Pensionsydelser inkl. forpligtelser 0 0 -1.271 34

8.435 8.586 7.946 5.426

Årets resultat før skat -4.881 -787 -10.894 8.749

Skat af årets resultat -110 -59 -72 -14

Nettoresultat overført til reserver -4.991 -846 -10.966 8.735
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Balance

TDKK 2016 2015 2014 2013

Anlægsaktiver

Kollegium 57.438 57.864 58.290 58.208

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende renter mv. 565 532 382 1.132

Obligationer, kursværdi 47.575 51.513 46.377 49.301

Aktier, kursværdi 65.150 63.017 43.061 44.272

Likvide beholdninger 1.381 1.621 3.181 2.947

114.671 116.683 93.001 97.652

Aktiver i alt 172.109 174.547 151.291 155.860

Gæld

Realkreditlån 25.974 26.090 0 0

Finansiel kontrakt 15.563 13.073 15.323 6.766

Pensionsforpligtelser 0 0 0 1.351

Leverandører og anden gæld 995 911 816 905

Skyldige legater og projekter 505 410 243 963

43.037 40.484 16.382 9.985

Egenkapital (aktiver minus gæld) 129.072 134.063 134.909 145.875

Egenkapital afstemmes således:

Egenkapital ved årets begyndelse 134.063 134.909 145.875 137.140

Årets resultat -4.991 -846 -10.966 8.735

Egenkapital ved årets slutning 129.072 134.063 134.909 145.875
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