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blev et 
forandringens år

2018 var endnu et travlt år for Hedorfs Fond. Fonden 
uddelte i alt 4,385 mio. kr. til såvel rejselegater, spe-
cifikke projekter inden for transportområdet samt 
Hedorfs Sprogpris. Der har i årets løb været stor 
søgning til fondens midler og vi har desværre måt-
tet sige nej til mange ansøgere.

I forbindelse med årets strategi opdatering har 
bestyrelsen kigget nærmere på fondens fundats 
med henblik på at sikre at vores uddelingspolitik til 
stadighed lever op til denne. I forbindelse med dette 
arbejde besluttede bestyrelsen at fokusere uddelin-
gerne yderligere på aktiviteter indenfor transport-
sektoren. 

Den danske transportsektor står med den digitale 
udvikling overfor store forandringer og det er vig-
tigt at såvel selskaberne som deres medarbejdere er 
godt rustet hertil. Det er bestyrelsens opfattelse at 
Hedorfs Fond kan spille en stor rolle i denne omstil-
ling gennem et målrettet fokus på at støtte uddan-
nelse, projekter og andre aktiviteter som fokuserer 
på at øge danske virksomheders konkurrencedyg-
tighed indenfor transportområdet.

Det betyder at Hedorfs Fond vil prioritere følgende 
aktiviteter højere i de fremtidige uddelinger:

• Øget fokus på transport og handel 
 samt uddannelse knyttet til logistik 
 og godstransport

• Øget fokus på projekter målrettet 
 handel og godstransport

• Initiativtager på projekter og 
 analyseopgaver inden for transport 
 området

• Understøtte tiltag der sikrer 
 veldefineret karriere og 
 uddannelsesforløb indenfor 
 godstransportområdet

Som resultat af den øgede fokusering betyder det 
også at vi med virkning fra 1. januar 2018 ikke 
længere vil uddele Hedorfs Fonds Forskningspris 
for International Virksomheds Kommunikation. 
Til gengæld vil vi øge antallet af legater målrettet 
imod transportsektoren.

Hedorfs Kollegie kører fortsat tilfredsstillende og 
byder hvert år velkommen til 52 nye studerende 
der søger kollegieværelser af en god kvalitet på en 
central placering i København. Driften af kollegiet 
udvikler sig positivt og udviser en mindre en cifret 
forrentning af den investerede kapital

På investeringssiden må vi konstatere at 2018 har 
været et udfordrende år hvor mange års overskud 
er blevet erstattet af et underskud på ca 10 mio kr. 
Da bestyrelsen ønsker at bibeholde en nogenlunde 
stabil egenkapital, vil det negative resultat i 2018 
påvirke uddelingerne i de kommende år.

Lars Frederiksen
Formand for Hedorfs Fond

2018 
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Historien om Hedorfs Fond

Transportkompagniet Nord A/S blev grundlagt 
i 1927 af Frode Hedorf og udviklede sig siden til 
at blive en af de førende transport- og speditions-
virksomheder i Danmark. Frode Hedorf besluttede 
at hans formue skulle overdrages til en fond under 
navnet Generalkonsulinde Anna Hedorf og Gene-
ralkonsul Frode Hedorfs Fond. 

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. Transportkompagniet 
Nord A/S blev i 1992 solgt til ASG AB og spediti-
onsaktiviteterne drives i dag videre af DHL Freight 
– en del af Deutsche Post DHL.

I 1988 oprettede datterselskabet Hedorf A/S som 
står for Fondens investeringer herunder også drif-
ten af Hedorfs Kollegium.

Fonden har siden 1994 hvert andet år uddelt Hedorfs 
Fonds Forskningspris for International Virksom-

hedskommunikation og Sprog og siden 2005 – 
ligeledes hvert andet år – Hedorfs Fonds Pris for 
Transportforskning. Begge priser rangerer blandt 
de fornemste hædersbevisninger inden for deres 
respektive fagområder. Endvidere yder Hedorfs 
Fond støtte til merkantile og transportmæssige stu-
die- og praktikophold i udlandet samt forsknings-
projekter og øvrige indsatsområder inden for handel 
og transport. 

Hedorfs Kollegium blev færdigbygget i 2009 og er 
beliggende ved Flintholm Station på Frederiksberg. 
Kollegiet stiller 52 lejligheder til rådighed for dan-
ske og udenlandske studerende. 

Fondens bestyrelse er sammensat af direktør Lars 
Frederiksen, der er valgt af bestyrelsen, direk-
tør Sven Buhrkall, udpeget af Dansk Erhverv, og 
Adm. Direktør Torben Møger Pedersen, udpeget af 
Danish Society for Education and Business, tidlige-
re foreningen af unge handelsmænds uddannelse. 

Fondens formål
Hedorfs Fond har til formål at virke til fremme af handel og transportvæsen i Danmark gennem finansiel 
støtte til projekter og kompetenceudvikling. Fonden uddeler legatmidler hvert halve år. De midler, som 
fondsbestyrelsen disponer over, indkommer ved afkast af Fondens formue, som er investeret i værdipapi-
rer og fast ejendom.

Direktør Lars Frederiksen, formand 
– valgt af bestyrelsen

Direktør Sven Buhrkall
– udpeget af Dansk Erhverv 

Adm. direktør Torben Møger Pedersen
– udpeget af Danish Society for 
Education and Business
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Der er i 2018 givet tilsagn for et beløb på 4.385 mio. 
kr. fordelt på 464 uddannelseslegater, 6 projekter, 
samt Hedorfs Fonds Forskningspris for Internatio-
nal Virksomheds-kommunikation og Sprog.

I relation til fondens uddannelseslegater har fon-
dens bestyrelse fra 2018 besluttet at fokusere på 
færre uddelingsområder og derved i højere grad i 
fremtiden at styrke støtten til særlige internationale 
uddannelser inden for handel og transport.

Efter flere positive år på de finansielle markeder 
var 2018 et år med faldende kurser. Udsvinget på 
fondens investeringer i værdipapirer har betydet 
at årets resultat af investeringerne udviser et tab 
på -10,404 mio kr, hvilket ikke er tilfredsstillende. 
Alle aktivklaser er blevet negativt påvirket af denne 
udvikling. 

Regnskabsoversigten (se side 18-19) 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. Hedorf A/S’s investering i ejendommen 
udgør 56,6 mio. kr., og årets driftsresultat beløber 
sig til 0,8 mio. kr. svarende til en forrentning på 
1,45% af den investerede kapital. 

Udgifterne til drift af Hedorfs Fond, Hedorf A/S 
samt Hedorfs Kollegie beløber sig i alt til 2,3 mio. 
kr., hvilket er 4% lavere end sidste år. Dermed fort-
sættes den faldende tendens fra de foregående år. 

Nettoresultatet udgør herefter -14,5 mio. kr., hvilket 
overføres til reserverne.

Egenkapitalen udgør ved årets afslutning 118 mio. 
kr., hvilket er 14,5 mio. kr. lavere end ved årets 
begyndelse. Ud af den samlede balancesum på 
159,5 mio. kr. er 35,5% investeret i kollegiet, 33% i 
aktier og 27% in obligationer.

Beretning

4.385mio. kr.

Obligationer
27 %

Hedorfs 
Kollegie
35,5 %

Aktier
33 %
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Nyt fokus i Hedorfs Fond

Der har længe været et ønske for Hedorfs besty-
relse at opdatere fortolkningen af fondens fundats, 
således at fondens fokus yderligere bliver mere mål-
rettet i forhold til både stifterens hensigt og dagens 
samfund. I sommeren 2018 igangsatte bestyrelsen 
derfor drøftelser med henblik på en tydeliggørelse, 
samt en opdateret fortolkning af fondens formål. 

Formålet med processen var først og fremmest at 
tilpasse fondens aktiviteter til de aktuelle vilkår og 
forhold inden for ”handel og ”transportvæsen” samt 
at gøre fortolkningen operationel i relation til dona-
tioner fra legatbestyrelsen i Hedorfs Fond.

Det nye fokus betyder også at fonden ophører med 
enkelte støtteområder, for at fokusere på nye.

Nyt fokus
Fonden vurderer, at vi opnår størst mulig positiv 
effekt pr. uddelingskrone, hvis initiativet ikke ude-
lukkende overlades til personer og institutioner, 
men gennem en kombination af veldefinerede og 
målrettede ansøgningskriterier samt tiltag, hvor 
Fonden selv er initiativtager.

Processen er ikke endeligt tilendebragt, men 
opmærksomheden vil aktuelt især være rettet mod:

  Fonden vil kunne tage initiativ til at under-
støtte relevante korte uddannelsesforløb gennem 
samarbejde med branchens organisationer. Dette 
med henblik på at højne og standardisere uddan-
nelsesforløbene på tværs af organisationerne, 
herunder understøtte karriereveje i det offentli-
ge uddannelsessystem, fra grunduddannelse til 
master niveau.

  Fonden ønsker fremover at animere studeren-
de i eksisterende uddannelsesforløb, til at afslut-
te deres akademiuddannelser, samt understøtte 
diplom uddannelserne inden for godstransport, hvor 
akademiniveauet er en forudsætning. Fonden har 
tidligere støttet udviklingen af disse aktiviteter.

  Støtte til at tiltrække og fastholde gode og 
relevante undervisere, samt understøtte udviklin-
gen af undervisningsmaterialer og/- eller lærebøger.

  Gennemførelse af udvalgte forsknings – og 
analyseopgaver (defineret helt eller delvist af 
Fonden).

  Tilskud til uddannelses- og forskningsaktivi-
teter med et dokumenteret projekt med relation 
til godstransport.

 Støtte til Ph.d. projekter med fokus inden for 
godstransport eller uddannelsesforløb knyttet til 
transporterhvervet.

  Støtte til projekter som Fonden måtte finde 
interessante og som falder indenfor fundatsen.

Med henblik på at kunne øge støtten indenfor oven-
nævnte områder har Fonden besluttet at reducere 
andre aktiviteter.
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Uddannelseslegater
Hedorfs fond har siden oprettelsen støttet dygtig-
gørelse i udlandet, for på den måde at bidrage til 
international forståelse, at fremme handel og ska-
be gode relationer for Danmarks udenrigshandel. 
Bare de seneste 5 år, er det blevet til mere end 2.500 
ansøgninger som har fået støtte til praktik eller 
uddannelsesophold i virksomheder, på universiteter 
og læreranstalter i hele verden, som også har bidra-
get til personlig udvikling.

Hvor det ikke tidligere var mulighed for opnåelse 
af SU, og hvor ophold i udlandet både var dyrt og 
besværligt, havde fonden på det tidspunkt mulig-
hed for at hjælpe talentfulde unge med dygtiggø-
relse i kraft af et ophold i udlandet. Med mulighed 
for at få SU i forbindelse med uddannelsesophold i 
udlandet, samt billige transportomkostninger vur-
derer bestyrelsen at der ikke længere er behov for 
støtte i samme omfang, og at midlerne vil kunne 
anvendes bedre til andre formål.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet, med 
virkning for uddelingen i efteråret 2018, at vi ikke 
længere vil yde tilskud i nuværende form af rejse-
legater.

Hedorfs Pris for 
International 
 Kommunikation
Hedorfs fond har siden 1994 uddelt Hedorf forsk-
ningspris for sprog og virksomhedskommunikation 
hvert andet år, og i alt er det blevet til 16 prismodta-
gere.

Det vurderes at indsatsen fra Hedorf og de dedi-
kerede personer der gennem tiden har været 
involveret, har medvirket til at styrke indsatsen 
for dette område, ikke kun i relation til prismod-
tagernes arbejde, men også bredere i forhold til at 
synliggøre sprog og virksomhedskommunikations 
vigtighed, ikke kun til sprog, men også i relation til 
kommunikation og kulturforståelse.

Bestyrelsen i Hedorfs fond, har i arbejdet med at 
moderniserer fondens fundats, fundet at støtten 
ikke umiddelbart ligger inden for fondens primære 
formål, hvorfor prisuddelingen ophører.

Bestyrelsen retter en meget varm tak til, tidligere 
prismodtagere, og ikke mindst til indstillings kom-
miteen og deres store arbejde med at finde egnede 
kandidater. En særlig tak skal rettes til tidligere for-
mand for Hedorfs Fond, Ole Wiberg, for hans store 
engagement og ildhu for at fremme fokus og tyde-
liggørelse af områdets bidrag til erhvervslivet.
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Med dette for øje indstiftede Hedorfs Fond i 1994 en 
erhvervssproglig forskningspris. Ophavsmand var 
efter sigende professor Jens Rasmussen. Beslutnin-
gen om at indlede arbejdet med prisens implemen-
tering blev truffet på professor Jan Kobbernagels 
sidste møde som formand. Som afløser blev det 
betroet mig at omsætte dette visionære og kon-
struktive koncept til virkelighed.

Ud over Jens Rasmussen skylder Fonden sin sto-
re tak til tidlige såvel som senere medlemmer af 
bedømmelseskomiteen. I kronologisk rækkefølge 
drejer det sin om prorektor Bente Kristensen, for-
bundsformand Jeanette Ørsted, professor Morten 
Nøjgaard, lektor Karen Margrethe Lauridsen, pro-
fessor Per Øhrgaard, forbundsformand Per Linde-
gaard Hjorth og rektor Hanne Leth Andersen. 

Som det fremgår af boksen har i alt 15 forskere 
modtaget Hedorfs Fonds Pris for International 
Virksomhedskommunikation og Sprog, som alle 
forbliver ambassadører for udbredelse og styrkelse 
af erhvervssproglige kompetencer.

I alle årene har Hedorfs Fond haft stort udbytte af 
at samarbejde med Forbundet Kommunikation og 
Sprog, hvor ikke mindst seniorkonsulent Jørgen 
Christian Vind Nielsen har udfoldet sig som værdi-
fuld inspirator og kommunikator.

Som også fremgår i denne Årsberetning blev 
prisoverrækkelsen den 13. november 2018 den sid-
ste i rækken af mindeværdige begivenheder i Fon-
dens virke. Allerede ved den næstsidste ceremoni 
i 2016 var temaerne og stemningen stærkt præget 

af uvisheden om den videre udvikling inden for 
den erhvervssproglige forskning i lyset de senere 
års drastiske udfasning af sproguddannelser i det 
samlede uddannelsessystem fra folkeskole og ung-
domsuddannelser til professions- og universitets-
uddannelser. Efter den formelle prisoverrækkelse 
var der således tilrettelagt en statusdebat om den 
nationale strategi for fremmedsprog.

Rektor Hanne Leth Andersen satte takket være 
sin tunge indsats på området en værdifuld og kry-
stalklar ramme for det videre arbejde og spillede 
bolden videre til de to nyudnævnte ledere af det 
ligeledes nyoprettede Nationale Center for Frem-
medsprog henholdsvis Mette Skovgaard Andersen 
placeret på Københavns Universitet og Hanne 
Wacher Kjærsgaard på Aarhus Universitet. Indlæg-
gene fra de tre indledere fremkaldte en særdeles 
livlig og konstruktiv dialog med den talstærke for-
samling i DSEBs konferencesal. Indtrykket herfra 
var overvejende positivt, idet der igen og igen blev 
tilkendegivet optimisme i forbindelse med en revi-
talisering af fremmedsprogenes indplacering i vort 
samlede uddannelsessystem.

Fra Hedorfs Fond skal der overbringes en stor tak 
for en betydelig opbakning fra dag 1 til dette termi-
naltidspunkt, hvor Fonden overdrager stafetten til 
relevante partnere og aktører. For Hedorfs Fond er 
arbejdet som indpisker ophørt, men er tryg ved, at 
vi har stimuleret til en fortsat og atter intensiveret 
indsats til fremme af landets fremmedsproglige 
kompetencer. 

 MISSION 
COMPLETED
Verden er sprog – sprog er Verden. Beherskelse af flere sprog fremmer 
beherskelsen af Verden – dens udfordringer og  muligheder.

af Ole Wiberg, Bestyrelsesmedlem 1992 – 2018 
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Uddelinger
I 2018 uddelte Hedorfs Fond i alt 4,385 mio. kr.  
fordelt på 4,090 mio. kr. uddannelseslegater og 
0,295 mio. kr. til støtte af forskellige projekter. 

Uddannelseslegater
Der er i 2018 tildelt 4,090 mio. kr. til 464 uddannelseslegater. Fonden har i 2018 kunnet konstatere en me-
get stor ansøgning til rejselegaterne. Fondens bestyrelse besluttede derfor, at ansøgninger i andet halvår 
af 2018 ikke ville blive imødekommet.

Projekter
0,295 mio. kr.

Uddannelseslegater
4,090 mio. kr.

Fordeling af udlodning 2014 2015 2016 2017 2018

MBA 14 6 13 0 0

Master 82 97 90 0 0

Bachelor 13 9 7 0 0

Freemover 294 310 277 288 354

Praktik/volontør 136 128 112 127 110

Summer School 30 30 29 0 0

Øvrige 3    0 0 0 0

I alt 572 580 528 415 464

Udlodninger i alt (mio. kr.) 5,512 5,470 5,130 3,505 4,090

 MISSION 
COMPLETED
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Tildelt 2015, udbetalt 2018  
 

Danske Speditører  95.000
            

Projekter og priser tildelt 2018,  udbetalt 2018 

CBS
Venture Capital Investment Competition 15.000

CBS 
Afholdelse af Case Competition 2018 25.000

CBS  
Afholdelse af Case Competition 2019 25.000

CBS, Department of Operation Management 
Workshop: Value of competiveness of logistics 30.000

Aarhus Universitet  
Afholdelse af Case Competition 25.000

Aarhus Universitet  
Afholdelse af Symposium 25.000

Danish Students Abroad 
Opbygning af knowledgebase 25.000

Hedorfs Seniorforening 
Tilskud til arrangementer 50.000

Hedorfs Fonds Forskningspris for International 
Virksomhedskommunikation og Sprog   75.000

Projekter og priser tildelt 2018 og  udbetalt 2018 295.000
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Støtte til projekter og priser 2010 – 2018
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Hedorfs Fonds Forskningspris 
for International Virksom-
heds kommunikation og Sprog

Siden 1993 har Hedorfs Fond uddelt Hedorfs Fonds 
Forskningspris for International Virksomhedskom-
munikation 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 erkendel-
se inden for forskning, faglig, herunder pædagogisk 
udvikling, til gavn for studier inden for internati-
onal virksomhedskommunikation og sprog samt 
brobygning mellem sproglige og økonomiske disci-
pliner.

Indstillingsudvalget består af lektor Karen M. Lau-
ridsen, Aarhus Universitet, Business and Social 
Sciences, formand Per Lindegaard Hjorth, Forbun-
det Kommunikation og Sprog, rektor Hanne Leth 
Andersen, Roskilde Universitet, samt direktør Ole 
Wiberg, udpeget af Hedorfs Fond.

Med virkning fra 1. januar 2019 har bestyrelsen 
besluttet ikke længere at uddele denne pris.

Tidligere prismodtagere:

1994 Lita Lundquist
  Copenhagen Business School

1996 Herbert Picht
  Copenhagen Business School

1998 Johannes Wagner
 Syddansk Universitet

2000 Arnt Lykke Jakobsen
  Copenhagen Business School

2002 Bodil Nistrup madsen
  Copenhagen Business School

2004 Inger Lassen
 Aalborg Universitet

2006 Gyde Hansen
  Copenhagen Business School

2008 Sven Tarp
 Aarhus Universitet

2010 Jan Engberg
 Aarhus Universitet

2012 Karen Korning Zethsen
 Aarhus Universitet

2014 Per Durst-Andersen
  Copenhagen Business School

2014 Helle Vrønning Dam
 Aarhus Universitet

2016 Lisbeth Verstraete-Hansen
 Københavns Universitet

2016 Mette Skovgaard Andersen
  Copenhagen Business School

2018 Kirsten Wølch Rasmussen
 Aarhus Universitet
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Årets prismodtager 
2018

Hedorfs Fonds Pris for Hedorfs Fonds Forsknings-
pris for International virksomhedskommunikation 
og Sprog 2018 overraktes til Kirsten Wølchs Rasmus-
sen, den 13. november i DSEB ś konferencecenter 
Kosmopol. Ceremonien gennemførtes i samarbejde 
med fagforeningen ”Kommunikation og Sprog”.

”Der er ingen tvivl om, at Kirsten er et jern.” Sådan 
lød en af kommentarerne fra indstillingsudvalget, 
da de mødtes tidligere i år for at diskutere indkomne 
indstillinger til prisen. Derfor indledte lektor Karen 
Lauridsen også sin motiveringstale med samme ord 
den 13. november, da hun skulle forklare, hvorfor det 
var Kirsten Wølch Rasmussen, der var udvalgt til at 
modtage Hedorf Fonds Forskningspris for Internati-
onal virksomhedskommunikation og sprog.

Når man skimter Kirsten Wølchs indstilling, er der 
heller ingen tvivl om, at det er en kvinde, der har 
mange jern i ilden. 

Prismodtager Kirsten W. Rasmussen med 
Bestyrelsesformand for Hedorfs Fond, 

Lars Frederiksen

Dekan Johnny Laursen skriver i sin indstilling om 
Kirsten Wølch Rasmussen:

”Et centralt element i Kirsten Wølch 
Rasmussens indsats er et fokus på 
den eksterne dialogs betydning for at 
sikre uddannelsernes relevans. Det sker 
gennem brobygning til aftagermiljø-
erne, en interesse for udviklingen af 
uddannelsernes digitale dimension og 
konsolideringen af en stærk interna-
tional profil, der blandt andet udmøn-
tes i den netop etablerede master i 
 konferencetolkning.”

Kirsten er til daglig afdelingsleder ved Tysk og 
Romanske Sprog på Aarhus Universitet. Hun har 
været en central figur i indsatsen for at sammentæn-
ke de erhvervs- og de kultursproglige uddannelser, 
der i 2017 resulterede i en samling af sprogmiljøerne 
på Arts og en række nye sammentænkte erhvervs-
sprogsuddannelser. Derudover har hun også været 
engageret i etableringen af Det Nationale Center 
for Fremmedsprog Vest og i den nye master i kon-
ferencetolkning på Aarhus Universitet. Senest har 
hun været initiativtager til en Translating Europe 
Workshop, som netop er blevet afholdt på Aarhus 
Universitet.  Indsatser der alle har krævet en tæt 
dialog med både nationale og internationale samar-
bejdspartnere. 
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Hedorfs Fonds Pris 
for  Transportforskning

Transportforskningsprisen, som er på 75.000 kr., til-
deles hvert andet år som belønning til en mand eller 
kvinde, som har indlagt sig særlig fortjeneste ved en 
betyde lig indsats for udviklingen af forskning i Dan-
mark inden for transport, logistik og tilgrænsende 
fagområder med en væsentlig orientering mod god-
stransport, 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, pro-
fessor Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske 
Universitet, direktør Anders Hundahl, formand for 
Transportøkonomisk Forening. 

Prismodtagere:

2005 Lise Drewes Nielsen
  Roskilde Universitet
 
2007 Otto Anker Nielsen
  Danmarks Tekniske Universitet

2009 Britta Gammelgaard
  Copenhagen Business School

2011 Mogens Fosgerau
  Danmarks Tekniske Universitet

2013 David Pisinger
  Danmarks Tekniske Universitet

2015 Ole B. Jensen
  Aalborg Universitet

2017 Jesper Larsen
  Danmarks Tekniske Universitet
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Hedorfs 
 Kollegium
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 videregående 
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 sol-
terrasse. 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 studerendes 
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 muligheder 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.
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I 2017 besøgte kollegiet Carlsberg Muse-
ets smukke lokaler, der for 100 år siden var 
 brygger Carl Jacobsens private glyptotek.

Der var indlæg fra  Eva Marie Buch,  Business 
Process Director,Carlsberg Group, om “Min 
internationale karriere”  samt om “Det 
globale ølmarked”  ved professor Jens 
 Gammelgaard, CBS.

2018 2017

2016

Tidligere og nuværende kollegianere samlet foran trappen til Frederiksberg Slot

I 2016 havde Danske Bank inviteret kollegia-
nerne på besøg i deres hovedsæde, Erichsens 
Palæ. I bestyrelseslokalet fik deltagerne 
først en introduktion til Danske Bank og 
herefter en spændende orientering om dansk 
økonomi under titlen ”Danmarks Økonomi 
her & nu”. Efterfølgende besigtigede delta-
gerne det nyåbnede bankmuseum. Dagen 
blev afsluttet med et ristaffel i Nyhavns-
restauranten Gilleleje.  

Kollegiets
Årsdag 

I 2018 blev dagen fejret med med udflugt 
til Frederiksberg slot, på toppen af Frede-
riksberg Bakke på Frederiksberg. Slottet 
blev opført i 1699–1703 for Frederik 4. som 
kongefamiliens sommerslot og fungerer i 
dag som Hærens officerskole.

Der var rundvisning ved en af officerskadet-
terne og efterfølgende middag på Pile Allé.

Siden kollegiets start har det været en 
tradition for beboere, medarbejdere og 
bestyrelse at fejre Frode Hedorfs fødsels-
dag den 11. oktober med et kulturelt eller 
fagligt arrangement samt en efterfølgende 
middag.
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I 2014 blev alle beboere inviteret til Revy-
museet, hvor Rasmus Krogsgaard illu-
strerede 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 me-
nuen stod på andesteg og i anledning af 
kollegiets 5 års fødselsdag lagkage. 

I 2013 blev arrangementet holdt i det ny-
opførte Industriens Hus på Rådhuspladsen, 
hvor direktør Michael Svane, DI Transport, 
gav en indførsel i en lobbyists arbejde. 
 Derefter var der middag i Bryggeriet Apol-
lo. Da Årsdagen faldt sammen med Kultur-
natten, fik alle deltagere et kulturpas.

I 2012 gjaldt besøget Frederiksberg Rådhus, 
hvor borgmester Jørgen Glenthøj bød vel-
kommen og fortalte om det kommunale 
arbejde samt Frederiksbergs historie. Senere 
var der rundvisning i blandt andet rådhushal, 
byråds- og bryllupssal og en tur op i toppen 
af tårnet. Middagen blev indtaget i Restau-
rant Josty, hvor keglebanen blev afprøvet.

I 2011 samledes bestyrelse og beboere på 
Christiansborg, 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 2015 blev årsdagen markeret ved en guidet 
rundvisning 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 UN-organisationer. 
Af de mest kendte kan nævnes UNICEF og 
Verdens sundhedsorganisationen WHO.  
For at blive i den internationale stemning 
afholdtes middagen på en nærliggende 
 vietnamesisk restaurant. 

2014

2012

2011

2013

2015

I 2010 var arrangementet henlagt til Børs-
bygningen, hvor adm. direktør Jens Klar-
skov, Dansk Erhverv, talte om lobbyisme, og 
underdirektør Klaus Le Roy Topholm, Danske 
Speditører, havde et indlæg om Spediti-
onsfaget før, nu og i fremtiden. Tidligere 
adm. direktør Mogens Brix Westergaard 
fortalte om sin tid i Nord med særlig vægt 
på sam arbejdet med Frode Hedorf. Aftenen 
 afrundedes med middag i Kanalcaféen. 

2010
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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 

1.000 kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Indtægter

Renter og aktieudbytte 4.074 2.295 3.379 2.799 2.280

Avance/tab på værdipapirer og finansiel 
kontrakt

 
-14.495

 
7.005

 
-586

 
4.344

 
-5.927

Drift kollegium 386 519 761 656 699

-10.035 9.819 3.554 7.799 -2.948

Udgifter

Legatydelser og projekter 4.345 3.779 5.916 6.178 6.193

Bestyrelseshonorarer 630 630 630 655 690

Øvrige omkostninger 1.686 1.817 1.889 1.753 2.334

Pensionsydelser inkl. forpligtelser 0 0 0 0 -1.271

6.661 6.226 8.435 8.586 7.946

Årets resultat før skat -16.696 3.593 -4.881 -787 -10.894

Skat af årets resultat 2.205 -125 -110 -59 -72

Nettoresultat overført til reserver
 

-14.491
 

3.468
 

-4.991
 

-846
 

-10.966
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1.000 kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Anlægsaktiver 

Kollegium 56.587 57.013 57.438 57.864 58.290

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende renter mv. 2.734 288 565 532 382

Obligationer, kursværdi 43.444 45.139 47.575 51.513 46.377

Aktier, kursværdi 52.659 68.729 65.150 63.017 43.061

Likvide beholdninger, netto 4.083 2.457 1.381 1.621 3.181

102.920 116.613 114.671 116.683 93.001

Aktiver i alt 159.507 173.626 172.109 174.547 151.291

Gæld

Realkreditlån 25.733 25.855 25.974 26.090 0

Finansiel kontrakt 14.314 14.136 15.563 13.073 15.323

Leverandører og anden gæld 1.321 940 995 911 816

Skyldige legater og projekter 90 155 505 410 243

41.458 41.086 43.037 40.484 16.382

Egenkapital (aktiver minus gæld) 118.049 132.540 129.072 134.063 134.909

Egenkapital afstemmes således:

Egenkapital ved årets begyndelse 132.540 129.072 134.063 134.909 145.875

Årets resultat -14.491 3.468 -4.991 -846 -10.966

Egenkapital ved årets slutning 118.049 132.540 129.072 134.063 134.909

Balance
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