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nye priser 
og øget  fokus

2019 var endnu et travlt år for Hedorfs Fond, hvor 
fonden har haft fokus på at konkretiser et øget fokus 
på transportsektoren ved at tage initiativ til en ræk-
ke nye tiltag og priser.

Dette betyder at vi fremadrettet vil prioritere 
udviklingsprojekter der moderniserer og opgrade-
rer uddannelser, forskning og vidensdeling inden-
for logistik og transport.

Desuden har fonden i 2019 stiftet en række nye 
 priser som er målrettet transportsektoren. Fremover 
vil Hedorfs Fond uddele følgende priser:

  Transportforskningsprisen 

Transportforskningsprisen vil frem
adrettet uddeles hvert år, ikke kun til 
forskning, men også til institutioner 
og personer der har gjort en særlig 
 indsats.

  Hedorfs Uddannelsespris 

Uddannelsesprisen er priser til stude
rende for bedste hovedopgave inden 
for godstransport på både grund
forløb, akademi og diplom niveau.

  Hedorfs transportrejselegater 

Transportrejselegater er et antal rejse
legater der er målrettet ansøgere fra 
godstransportvirksomheder der ønsker 
at dygtiggøre sig i udlandet.

Af yderligere tiltag bør nævnes støtte 
til etableringen af ”Danish Research 
Center for Freight Forwarding”, hvor 
hensigten er at tydeliggøre de  vigtigste 
indsatser og prioriteringer i forhold til 
godstransporterhvervet, et tiltag vi 
forventer meget af. 

Der er ingen tvivl om at erhvervet står overfor nogle 
store omstillinger og udfordringer, ikke kun i for-
hold til miljøet, men også i relation til de muligheder 
der ligger indenfor den digitale udviklinger, og det 
pres og forventninger der ligger på erhvervet i for-
hold til den fremtidige omstilling, en omstilling som 
det er vigtigt at såvel selskaberne, som deres medar-
bejdere er godt rustet til. 

Det er bestyrelsens opfattelse at Hedorfs Fond kan 
og bør spille en stor rolle i denne omstilling gennem 
et målrettet fokus på at støtte forskning, uddannel-
se, projekter og andre aktiviteter som fokuserer på 
at øge danske virksomheders konkurrencedygtig-
hed indenfor transportområdet.

Hedorfs Kollegie kører meget 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 2019 har 
været et godt år, hvor underskuddet fra 2018 er 
erstattet af et overskud. Da vi ikke forventer en 
tilsvarende forrentning fremadrettet, ser vi over-
skuddet som en konsolidering af tidligere tab og 
bestyrelsen vil fremadrettet tillægge sig en konser-
vativ uddelingspolitik.

Lars Frederiksen
Formand for Hedorfs Fond

2019 
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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 speditionsvirk-
somheder i Danmark. Frode Hedorf besluttede at 
hans formue skulle overdrages til en fond under 
navnet Generalkonsulinde Anna Hedorf og General-
konsul 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 speditions-
aktiviteterne 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  driften 
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 
 studie- og praktikophold i udlandet samt forsk-
ningsprojekter 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 danske 
og udenlandske studerende. 

Fondens bestyrelse er sammensat af direktør Lars 
Frederiksen, der er valgt af bestyrelsen, direktør 
Sven Buhrkall, udpeget af Dansk Erhverv, og Adm. 
Direktør Torben Møger Pedersen, udpeget af Danish 
Society for Education and Business, tidligere for-
eningen 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, tilvejebringes gennem afkast af Fondens formue, som er investeret i 
 værdipapirer 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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Beretning 

631.500kr.

I relation til fondens uddannelseslegater har 
 fondens 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 et negativt år på de finansielle markeder i 
2018, har 2019 været et år med positivt afkast. Fon-
dens investeringer i værdipapirer har betydet at 
årets resultat af investeringerne udviser en gevinst 
på 14,9 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Alle 
aktivklasser er positivt påvirket af denne udvikling. 
Finansiel kontrakt og gældsindfrielse har påvirket 
driften negativt med 7,6 mio. kr.  Regnskabsover-
sigten (se side 18-19) viser, at resultatet i de enkelte 
år er svingende. Det er på den baggrund glædeligt, 
at Fonden har en stor egenkapital og for 2019 har 
haft mulighed for at konsolidere sig yderligere med 
henblik på gennemførsel af Fondens langsigtede 
strategi og legatuddelinger.

Opførelsen af Hedorfs Kollegium kan betegnes som 
en succes. Hedorf A/S’s investering i ejendommen 
udgør 56,2 mio. kr., og årets driftsresultat beløber 
sig til 1,0 mio. kr. svarende til en forrentning på 
1,78% af den investerede kapital. 

Hedorfs 
Kollegie

40%

Obligationer
22%

Aktier
35%

Der i 2019 er blevet givet tilsagn om et beløb på kr. 
631.500 fordelt på 10 projekter, uddannelseslegater 
samt Hedorfs Fonds transportforskningpris.

Udgifterne til drift af Hedorfs Fond, Hedorf A/S 
samt Hedorfs Kollegie beløber sig i alt til 2,0 mio. 
kr., hvilket er 15% lavere end sidste år. Dermed fort-
sættes den faldende tendens fra de foregående år. 

Nettoresultatet udgør herefter et overskud på 2,9 
mio. kr., hvilket overføres til reserverne.

Egenkapitalen udgør ved årets afslutning 120,9 
mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. større end ved årets 
begyndelse. Ud af den samlede balancesum på 
141,3 mio. kr. er 40% investeret i kollegiet, 35% i 
aktier og 22% i obligationer.
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Nye priser i Hedorfs Fond

Der har længe været et ønske for Hedorfs besty-
relse at opdatere fortolkningen af fondens fundats, 
 så ledes at fondens fokus bliver mere målrettet i for-
hold 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. 

Denne proces blev i 2019 konkretiseret i form af 
oprettelse af – og yderligere re- formulering af flere 
priser.

Nye tildelinger
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 vil fortsætte i 2020, men allerede nu er 
det besluttet at indføre en række priser til yderligere 
understøttelse af fondens formål.

Uddannelsespriser
Der oprettes et antal uddannelsespriser til de bed-
ste projekter på eksisterende uddannelser inden for 
godstransport, der ud over anerkendelsen af de stu-
derende vil synliggøre uddannelserne og animere til 
at afslutte studierne. De relevante uddannelsesinsti-
tutioner udvælger selv modtageren af årets Uddan-
nelsespris.

• Uddannelsespriser á kr. 10.000

Rejselegater
Fonden vil fremover uddele et antal rejselegater á kr. 
25.000 målrettet studerende der ønsker at dygtig-
gøre sig i udlandet inden for godstransport og han-
del. I kriterierne for priserne, skal ansøgerne være 
ansat i en godstransportvirksomhed og opholdet 
skal være af min. 3 måneders varighed.

• Rejselegater á kr. 25.000

Hedorfs Pris for 
 Transportforskning
Transportforskningsprisen, som er på kr. 75.000 til-
deles 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 Dan-
mark inden for transport, logistik og tilgrænsende 
fagområder med en væsentlig orientering mod 
gods transport.

Priskommiteen vil i 2020 reformulere uddelingskri-
terierne, således at prisen også kan uddeles til insti-
tutioner og personer der har gjort en særlig indsats 
for at fremme transporterhvervet.

• Forskningspris á kr. 75.000
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Uddelinger 2019
I 2019 uddelte Hedorfs Fond i alt kr 631.500  

Uddelingerne fordeler sig således:

Modtager Beløb kr.

Rejselegater 4.500

EUC Lillebælt 25.000

Hedorfs Seniorforening 40.000

Århus Casecompetition 25.000

Ålborg Universitet 75.000

DTU, Kompetencebehov 50.000

Transportforskningsprisen 75.000

CBS Casecompetition 25.000

Århus Casecompetition 25.000

VIA University Collage 42.000

ITD 50.000

Hedorfs Seniorforening 40.000

DTU, Kompetencebehov fortsat 120.000

Ålborg Universitet ”Danish Research Center for Fright Forwarding”. 100.000

Tidligere bevilget, ikke gennemført -65.000

I alt 631.500
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Hedorfs Fonds Pris for 
 Transportforskning

Transportforskningsprisen tildeles hvert andet år 
som belønning til en mand eller kvinde, som har 
indlagt sig særlig fortjeneste ved en betydelig ind-
sats for udviklingen af forskning i Danmark inden 
for transport, logistik og tilgrænsende fagområder 
med en væsentlig orientering mod godstransport, 
herunder:

• opnåelse af ny erkendelse  inden for 
 transportforskning 
• faglig, herunder pædagogisk  udvikling, til gavn 
 for de transport relaterede studier 
• brobygning mellem transport   forsk ningens 
 mange discipliner.

Forskningsprisen er på kr. 75.000 og kan anvendes 
til studierejse i udlandet.

Prisen kan ikke søges, men tildeles efter skriftlig 
indstilling til et nedsat udvalg.

Indstillingskomitéen består af professor Britta 
Gammelgaard, Copenhagen Business School, 
professor Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske 
Universitet, direktør Anders Hundahl, formand for 
Transport økonomisk Forening. 

Årets prismodtager Professor Stefan Røpke, DTU Management
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Fotograf: Jeppe A
agaard Jeppesen 
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Årets prismodtager

Prisen gik i 2019 til Professor Stefan Røpke, DTU 
Management, og blev uddelt Børsen i København.
Stefan Røpke har arbejdet med transportoptime-
ring i mere end 15 år. 

I 2002 forsvarede han sit speciale, som tog udgangs-
punkt i software til ruteplanlægning for vejbaseret 
godstransport til en lang række danske og uden-
landske transportvirksomheder, og grundstenen i 
deres planlægningsalgoritme er stadig baseret på de 
ideer, som blev udforsket i specialet

I ph.d.-studierne arbejdede han videre med algo-
ritmerne fra specialet. Dette førte til algoritmen 
Adap-tive Large Neighborhood Search der i dag 
hyppigt anvendes til løsning af optime-ringsproble-
mer inden for godstransport, ikke bare i Danmark, 
men også internationalt.

Algoritmen finder også anvendelser uden for gods-
transport: F.eks. benyttes den til skemaplanlægning 
inden for undervisningssektoren. Metoden har 
fundet stor international udbredelse med mere end 
1000 citationer.

Efter ph.d.-studierne startede Stefan Røpke en 
2-årigt postdoc ved University of Montreal,  Canada 
på forskningscentret CIRRELT, der tilhører den 
internationale elite inden for godstransportforsk-
ning. 

I 2008 vendte Stefan Røpke hjem til Danmark og 
blev ansat som lektor på DTU Transport og siden 
2012 som professor på DTU Management. 
Igennem hele sin karriere har Stefan Røpke fortsat 
arbejdet med ruteplanlægning for vejbaseret gods-
transport, og han er i dag en af de førende forskere 
internationalt inden for emnet. Interessen er især 
rettet mod effektive løsningsalgoritmer.
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2019

Tidligere 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 

2019 Stefan Røpke 
 Danmarks Tekniske Universitet
 

Med tiden har interessen bredt sig til maritim gods-
transport, bl.a. containertransport, ruteplanlægning 
for tankskibe og optimering af operationer i contai-
nerterminaler. I de sidste år er forskning inden for 
jernbanetransport også føjet til CV’et.

Fremtiden
I de kommende år vil Stefan Røpke bruge tid på at 
undersøge, hvordan CO2 udledningen fra gods-
transport kan reduceres eller helt elimineres, f.eks. 
ved brug af alternative energikilder. Dette åbner op 
for en lang række nye optimeringsproblemer, f.eks. 
omkring hvordan forsyningskæder for nye brænd-
stoftyper skal designes og optimeres.

Stefan Røpke har leveret mange bidrag til under-
visningen inden for transport på DTU. Først på 
DTU-transport og siden på DTU Management hvor 
han alle år har været aktiv i kurser omkring vejbase-
ret godstransport og maritim transport.

I mange tilfælde har han moderniseret eksisterende 
kurser og været sparringspartner for yngre undervi-
sere inden for transportfeltet. Ydermere underviser 
han hvert år ca. 300 DTU-studerende i emnet opera-
tionsanalyse, som er et af grundlagene for transport-
optimering.
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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 uddan
nelser fortrinsvis inden for handel og transport. 

Kollegiet, som er tegnet af KHR arkitekter, stod klar til 
indflytning den 1. oktober 2009. 

Lejlighederne er på 35 m2 brutto og indeholder eget 
tekøkken, badeværelse og fransk altan. Der er fælles
køkken/alrum på hver af de fire etager. De brede altan
gange fungerer også som solter rasse. 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 myndig
heder. 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 vente
liste. Der udfoldes store bestræbel ser på at  integrere 
de danske og udenlandske beboere.  Kommunikationen 
med beboerne foregår således på engelsk.

Hedorfs  Kollegium
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2019 2017

2016

Tidligere og nuværende kollegianere samlet i Børsbygningen

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 ved Sous
chef Allan Juhl Feddersen og en spændende 
orientering om Danmarks Økonomi her & nu 
ved Økonom Bjørn Sillemann. Efterfølgende 
besigtigede deltagerne det nyåbnede bank
museum, og dagen blev afsluttet med et 
ristaffel i Nyhavnsrestauranten Gilleleje.  

Kollegiets
Årsdag 

I 2019 var turen henlagt til BØRS
BYGNINGEN, hvor Salgschef Jesper 
JuulJensen, gav en rundvisning og  fortalte 
ikke kun bygningens historie, billeder og 
øvrigt interiør, men også historien om  
Grossersocietetes der efter følgende blev til 
dannelsen af Dansk Erhverv.

Efterfølgende var der middag i Tietgen Hus.

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.

2018
I 2018 forgik turen med en udflugt til 
 FREDERIKSBERG SLOT, på toppen af 
 Frederiksberg 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.

I 2017 besøgte kollegiet CARLSBERG  MUSEETS 
smukke lokaler, der for 100 år siden var 
 brygger Carl Jacobsens private glyptotek.

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



Hedorfs Fond   15

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 arbej
de i Trafikudvalget og svarede på spørgsmål 
om livet som politiker. Middagen blev holdt i 
Snapsetinget. 

I 2013 blev arrangementet holdt i det nyop
førte INDUSTRIENS HUS på Rådhuspladsen, 
hvor direktør Michael Svane, DI Transport, 
gav en indførsel i en lobbyists arbejde. Der
efter var der middag i Bryggeriet Apollo. Da 
Årsdagen faldt sammen med Kulturnatten, 
fik alle deltagere et kulturpas.

2011

2013

2014

I 2012 gjaldt besøget FREDERIKSBERG 
 RÅDHUS, hvor borgmester Jørgen Glenthøj 
bød velkommen og fortalte om det kommu
nale 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 ind
taget i Restaurant Josty, hvor keglebanen 
blev afprøvet.

2012

I 2015 blev årsdagen markeret ved en guided 
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 UNorganisationer. 
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 2010 var arrangementet henlagt til BØRS
BYGNINGEN, hvor adm. direktør Jens Klar
skov, Dansk Erhverv, talte om lobbyisme, og 
underdirektør Klaus Le Roy Topholm, Dan
ske Speditører, havde et indlæg om Spedi
tionsfaget 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.

2015 2010

I 2014 blev alle beboere inviteret til REVY
MUSEET, hvor Rasmus Krogsgaard illustre
rede Preben Kaas’s liv gennem hans dejlige 
viser. Direktøren for Frederiksbergmu
seerne 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 
5års fødselsdag lagkage. 
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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. 2019 2018 2017 2016 2015

Indtægter

Renter og aktieudbytte 1.674 4.074 2.295 3.379 2.799

Avance/tab på værdipapirer og finansiel 
kontrakt

 
5.670

 
-14.495

 
7.005

 
-586

 
4.344

Drift kollegium 552 386 519 761 656

7.896 10.035 9.819 3.554 7.799

Udgifter

Legatydelser og projekter 632 4.345 3.779 5.916 6.178

Bestyrelseshonorarer 630 630 630 630 655

Øvrige omkostninger 1.334 1.817 1.889 1.753 2.334

2.596 6.661 6.226 8.435 8.586

Årets resultat før skat 5.300 16.696 3.593 4.881 787

Skat af årets resultat -2.415 2.205 -125 -110 -59

Nettoresultat overført til reserver
 

2.885
 

14.491
 

3.468
 

4.991
 

846



Hedorfs Fond   17

1.000 kr. 2019 2018 2017 2016 2015

Anlægsaktiver 

Kollegium 56.164 56.587 57.013 57.438 57.864

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende renter mv. 287 2.734 288 565 532

Obligationer, kursværdi 31.611 43.444 45.139 47.575 51.513

Aktier, kursværdi 49.480 52.659 68.729 65.150 63.017

Likvide beholdninger, netto 3.822 4.083 2.457 1.381 1.621

85.200 102.920 116.613 114.671 116.683

Aktiver i alt 141.364 159.507 173.626 172.109 174.547

Gæld

Realkreditlån 0 25.733 25.855 25.974 26.090

Finansiel kontrakt 18.561 14.314 14.136 15.563 13.073

Leverandører og anden gæld 1.357 1.321 940 995 911

Skyldige legater og projekter 512 90 155 505 410

20.430 41.086 43.037 40.484 16.382

Egenkapital (aktiver minus gæld) 120.934 118.049 132.540 129.072 134.063

Egenkapital afstemmes således:

Egenkapital ved årets begyndelse 118.049 132.540 129.072 134.063 134.909

Årets resultat 2.885 -14.491 3.468 -4.991 -846

Egenkapital ved årets slutning 120.934 118.049 132.540 129.072 134.909

Balance

Aflønning af bestyrelse og direktion
Bestyrelsesmedlemmer i Hedorfs A/S bestyrelse modtager et årligt bestyrelseshonorar på kr. 70.000. 
Honoraret for formanden for Hedorf A/S udgør 2 gange basishonoraret. Tilsvarende modtager 
bestyrelses medlemmerne i Hedorfs Fonds et årligt honorar på kr. 70.000. Honoraret for formanden for 
Hedorfs Fond udgør 3 gange basishonoraret. Direktøren fra A/S og Hedorfs Fond modtog i 2019 et samlet 
vederlag på kr. 408.000 i forhold til kr. 400.000 i 2018.



Hedorf A/S
CVR-nr. 56 07 38 17

Preben Kaas’ Vænge 5R
2000 Frederiksberg
Telefon 22 56 84 12

e-mail: fonden@hedorf.dk
www.Hedorf.dk 

Bestyrelse
Sven Buhrkall, formand
Lars Frederiksen
Torben Möger Pedersen

Direktør
Klaus Topholm

Revisor
Statsautoriseret revisor 
Morten Egholm Alsted,
Beierholm, Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut
Danske Bank

Hedorfs Kollegium

Preben Kaas’ Vænge 5R
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e-mail: fonden@hedorf.dk 
www.HedorfsKollegium.dk  
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Klaus Topholm

Inspektør
Jimmi Andersson 
E-mail: ja@hedorf.dk 
Telefon: 2116 1849 

Administration og venteliste
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Grafisk design HelleJensen.dk

Generalkonsulinde Anna 
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Frode Hedorfs Fond 
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