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nye priser og 
øget  fokus

Fonden uddelte i 2020 i alt kr. 1.145.000,- til spe-
cifikke projekter inden for transportområdet samt 
Hedorfs Transportforskningspris, uddannelsespri-
ser og rejselegater. Der har i årets løb været stor 
søgning til fondens midler, og vi har desværre 
 måttet sige nej til mange ansøgere.

2020 var endnu et travlt år for Hedorfs Fond, hvor 
Fonden har haft fokus på at konkretisere strategien 
der blev besluttet i 2019 og som har et øget fokus på 
transportsektoren. Dette har resulteret i en række 
nye tiltag og priser og har betydet, at, der i 2020 har 
været prioriteret udviklingsprojekter som moder-
niserer og opgraderer uddannelser, forskning og 
vidensdeling indenfor logistik og transport.

Desuden har Fonden i år også uddelt midler til stør-
re projekter, herunder også projekter der rækker ud 
over enkeltstående målrettede aktiviteter.

Fonden er heller ikke gået upåvirket igennem 
Covid-19, hvilket bl.a. har betydet, at de tildelte 
rejse legater ikke har kunne udbetales, da prismod-
tagerne endnu ikke har kunne rejse. 

Da mange virksomheder og institutionerne har 
været påvirket af nedlukninger og de deraf begræn-
sede muligheder for at kunne prioritere projekterne 
optimalt, har vi i visse tilfælde valgt at forlænge pro-
jektperioden.

Der er ingen tvivl om, at transporterhvervet står 
overfor nogle store omstillinger og udfordringer, 
ikke kun som følge af den globale påvirkning fra 
Covid-19, men også for at imødekomme miljøkrav 
samt de muligheder der ligger indenfor den digitale 
udvikling. 

Covid-19 har også påvirket transporterhvervet i 
forhold til brugeradfærd. Øgede krav til transport-
industrien om at tilpasse sig nye forbruger behov 
stiller krav, ikke kun til transporterhvervets evne til 
at omstille sig, men også til medarbejdernes viden 
og fleksibilitet.

2020
Til disse aktiviteter kan fremhæves:

  Etableringen af ”Danish Research 
Center for Freight Forwarding”, hvor 
hensigten er at tydeliggøre de  vigtigste 
indsatser og prioriteringer i forhold 
til godstransporterhvervet, et tiltag 
 Fonden forventer meget af, og som 
Fonden også tager en aktiv rolle i 
fremadrettet. 

  Støtte til et internationalt 
PhD-projekt, hvis formål er at  udvikle 
naturgas brændstoffer for at gøre 
transportsektoren mindre carbon- 
intensitiv.

  Tildelt midler til et projekt der 
 fokuserer på digitalisering som et 
 redskab til øget konkurrenceevne i 
godstransport – og logistikbranchen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Hedorfs Fond kan 
og bør spille en rolle i denne omstilling. Dette bør 
ske først og fremmest gennem et målrettet fokus på 
at støtte forskning, uddannelse, projekter og andre 
aktiviteter, som fokuserer på at øge danske trans-
portvirksomheders konkurrencedygtighed indenfor 
transportområdet samt ved at forbedre medarbej-
dernes viden.

Hedorfs Kollegium ved Flintholm Station på Frede-
riksberg har fortsat tilfredsstillende drift 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 tilfredsstillende forrent-
ning af den investerede kapital.

På investeringssiden må vi konstatere at 2020 
 sluttede af med at være et godt år, hvor underskud-
det fra starten af 2020 på de finansielle markeder 
er erstattet af et overskud. Bestyrelsen vil dog fort-
sat anlægge en konservativ uddelingspolitik frem-
adrettet.

Lars Frederiksen
Formand for Hedorfs Fond
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Om Hedorfs Fond

Transportkompagniet Nord A/S blev grundlagt i 
1927 af Frode Hedorf og udviklede sig siden til at bli-
ve en af de førende transport- og speditionsvirksom-
heder i Danmark. Frode Hedorf besluttede at hans 
formue skulle overdrages til en fond under navnet 
Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul 
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 oprettes 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 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 danske 
og udenlandske studerende. 

Fondens bestyrelse er sammensat af direktør Lars 
Frederiksen, der er valgt af bestyrelsen, adm. direk-
tør Torben Möger Pedersen, udpeget af Danish 
Society for Education and Business, tidligere for-
eningen af unge handelsmænds uddannelse, direk-
tør Martin Danielsen, udpeget af Dansk Erhverv.

Beretning 

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 løbende. De midler, 
som fondsbestyrelsen disponer over, stammer fra afkast af Fondens formue, som er investeret i værdi-
papirer og fast ejendom.

1.145.000

Direktør Lars Frederiksen, formand 
– valgt af bestyrelsen

Direktør Martin Danielsen
– udpeget af Dansk Erhverv 

Adm. direktør Torben Møger Pedersen
– udpeget af Danish Society for 
Education and Business

Hedorfs 
Kollegie
38,6 %

Obligationer
22,1 %

Aktier
38,1 %

Der er i 2020 givet tilsagn for et beløb på kr. 
1.145.000 fordelt på 2 uddannelseslegater, 3 
uddannelsespriser og 6 projekter, samt Hedorfs 
Fonds Transportforskningspris.

Efter et positivt år på de finansielle markeder i 2019, 
har 2020 været endnu et år med positivt afkast. 
Fondens investeringer i værdipapirer har betydet at 
årets resultat af investeringerne udviser en gevinst 
på 7,1 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Alle aktiv-
klasser er positivt påvirket af denne udvikling. 
Finansiel kontrakt har påvirket driften negativt med 
2,9 mio. kr.  Regnskabsoversigten (s. 16 – 17) viser, 
at resultatet i de enkelte år er svingende. Det er på 
den baggrund glædeligt, at Fonden har en stor egen-
kapital og for 2020 har haft mulighed for at fastholde 
nievauet 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 55,7 mio. kr., og årets driftsresultat beløber sig 
til 1,2 mio. kr. svarende til en forrentning på 2,15% af 
den investerede kapital. 

Udgifterne til drift af Hedorfs Fond, Hedorf A/S 
samt Hedorfs Kollegie beløber sig i alt til 1,9 mio. kr., 
hvilket er lidt lavere end sidste år. Dermed fortsæt-
tes den faldende tendens fra de foregående år. 

Nettoresultatet udgør herefter et underskud på 1,8 
mio. kr., hvilket overføres til reserverne.

Egenkapitalen udgør ved årets afslutning 119,1 mio. 
kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end ved årets 
begyndelse. Ud af den samlede balancesum på 
144,3 mio. kr. er 38,6 % investeret i kollegiet,38,1 % 
i aktier og 22,1 % i obligationer. 
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  PROJEKTER

Virksomhed Aktivitet Beløb kr.

Århus Universitet Århus casecompetition 25.000

Aalborg Universitet Etablering af ”Danish Research Center for Fright 
Transport”. 500.000

TUR (Transporterhvervets 
uddannelser)

Markedsføring af transporterhvervets uddannelser 
for at øge antallet af ansøgere med 10% 100.000

CBS CBS Casecompetition 2021 25.000

SDU Syddansk Universitet  Digitalisering som et redskab til øget konkurrence-
evne i godstransport- og logistikbranchen  200.000

Hedorf Seniorforening Foreningsaktiviteter 40.000

Kasper Juel Petersen PhD i naturgasbrændstoffer for at gøre transport-
sektor mindre carbon-intensiv 100.000

ØVRIGE

Rejselegater 50.000

Uddannelsespriser 30.000

Transportforskningspris 75.000

I alt 1.145.000

Uddelinger 2020
I 2020 uddelte Hedorfs Fond i alt kr. 1.145.000  

Uddelingerne fordeler sig sådan:

Succes med nye tiltag

I 2019 igangsatte Hedorfs Fond en opdatering af for-
tolkningen af Fondens fundats, således at Fondens 
fokus er endnu mere målrettet i forhold til både stif-
terens hensigt og dagens samfund. Denne opdate-
ring mundede ud i en række nye tiltag og priser, som 
fonden har udmøntet i 2020.

Fonden vurderer, at der opnås 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.

Af disse skal fremhæves støtte til etableringen af 
”Danish Research Center for Freight Forwarding”, 
hvor hensigten er at tydeliggøre de vigtigste ind-
satser og prioriteringer i forhold til godstranspor-
terhvervet. Dette er et tiltag som Fonden forventer 
meget af, og som Fonden også tager en aktiv rolle i 
fremadrettet.

Formålet med dette center er:

At samle transportbranchens interessenter, her-
under også de store erhvervsorganisationer, for 
både at drøfte tiltag, men også prioriterer fokus-
områder for den danske transportsektor. Disse 
 prioriteringer skal munde ud i et årligt  ”white-
paper” som præsentere ”state of the art” viden 
indenfor 3 – 5 områder.

Hensigten med dette dokument er:

• Virksomheder i industrien kan finde inspiration 
i dette dokument i forhold til investeringer i nye 
teknologier, virksomhedens strategi indsatser og 
udvikling af kompetencer.

• Politikere og beslutningstagere kan orientere 
sig mod de muligheder og udfordringer transport-
industrien står overfor, samt skabe forståelse for 
de fremadrettede behov og krav industrien fordrer.

Hedorfs Fond har udover at støtte projektet med kr. 
500.000 i året, også påtaget sig en aktiv rolle i dette 
projekt. 

Af andre nye tiltag skal fremhæves omlægningen 
af Fondens rejselegater, hvor Fonden har målrettet 
disse til studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i 
udlandet inden for godstransport og handel. I krite-
rierne for priserne, skal ansøgerne være ansat i en 
godstransportvirksomhed og opholdet skal være af 
min. 3 måneders varighed. På trods af situationen 
med Covid-19, de skærpede krav for ansøgerne, 
modtog Fonden en del ansøgninger.

Derudover har Fonden haft succes med at uddele 
de nyoprettede uddannelsespriser til de bedste 
projekter på eksisterende uddannelser inden for 
godstransport, der ud over anerkendelsen af de stu-
derende vil synliggøre uddannelserne og animere 
for at afslutte uddannelserne. 

Endelig udvidede Fonden målgruppen for den alle-
rede eksisterende Transportsforskningspris, til også 
at omfatte personer og/eller institutioner, der har 
gjort noget særligt indenfor uddannelser og kompe-
tenceudvikling af godstransportbrancen. Derudover 
uddeles denne pris nu hvert år.
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Hedorfs Fonds Pris for 
 Transportforskning

Transportforskningsprisen tildeles nu hvert år som 
belønning til en person, som har ydet en betydelig 
indsats for udviklingen af forskning  eller har gjort 
en særlig indsats i relation til kompetenceudvikling 
af erhvervet i Danmark inden for transport, logi-
stik 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 transportrelaterede studier  

 brobygning mellem transportforskningens 
 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 i 2020 af profes-
sor Britta Gammelgaard, Copenhagen Business 
School, professor Otto Anker Nielsen, Danmarks 
Tekniske Universitet, direktør Anders Hundahl, 
formand for Transportøkonomisk Forening. 

Prisen blev i 2020 
 tildelt Professor MSO 
Allan  Larsen, DTU 
 Management. 

Prismodtager 2020

Baggrund for tildelingen
 port, optimering, bredt for alle transportmidler, 

herunder meget vejtransport. Emnerne er centrale 
for fondens fokus. Han har haft meget omfattende 
samarbejde med transportsektoren.

 Allan har haft en meget stor andel af opbyg-
ningen af transportuddannelserne på DTU; idet 
han i perioden 2008-2018 har været studieleder for 
først kandidatuddannelsen i transport og logistik 
og senere for diplomingeniøruddannelsen i trafik 
og transport (i dag mobilitet, transport og logistik). 
Han har været kursusansvarlig for en bred vifte af 
transportrelaterede kurser, og gruppe/sektionsle-
der for sektionen for transportoptimering på DTU 
Transport og nu sektionen for Operation Manage-
ment. Han har vejledt mere en 100 afsluttede stu-
denterprojekter, 4 PhD-projekter og 2 postdoc inden 
for transportlogistik og –optimering. 

 Allan har stor impact i form af citationer, og 
artikler i top-journals; Scopus 27 dokumenter, 817 
citationer, h-index 12.

Hedorfs Transportforskningspris uddeles normalt 
i forbindelse med Dansk Erhvervs Transportdag, 
men grundet Covid-19 restriktioner var det i 2020 
ikke muligt at afholde denne konference. Prisen 
blev derfor overrakt under mere beskedne former. 
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Tidligere prismodtagere af 
Hedorfs Transportforsk-
ningspris

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

2020 Allan Larsen
 Danmarks Tekniske Universitet

 

Hedorfs 
Uddannelsespriser

Fra venstre: Dir. Hedorfs Fond Klaus Topholm, Jesper Lund, Uddannelsesleder IBC Charlotte Sand, 
Uddannelseschef IBC Kristina Ringkjøbing-Christiansen

Som noget nyt i 2020 uddelte Fonden en række uddannelsespriser til de bedste projekter på eksisterende 
uddannelser inden for godstransport, der ud over anerkendelsen af de studerende vil synliggøre uddannel-
serne og animere for at afslutte uddannelserne. Med i prisen følger kr. 10.000,- 

Sofie Tanggaard og Dir. Hedorfs Fond Klaus Topholm

Anne-Sofie Greve True

Prismodtagere:
Jesper Lund DSV 
Freight Forwarder, 
Sea Freight Export

Sofie Tanggaard 
Jumbo Transport 
Eastern Europes ApS

Ann-Sofie Greve True 
Anders Nielsen & Co. 
– Ancotrans
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Hedorf A/S købte i 2004 en grund på Frederiks-
berg 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 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 
 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 inter nationale 
 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.

Hedorfs  Kollegium
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1.000 kr. 2020 2019 2018 2017 2016

Anlægsaktiver 

Kollegium 55.736 56.164 56.587 57.013 57.438

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende renter mv. 512 287 2.734 288 565

Obligationer, kursværdi 31.843 31.611 43.444 45.139 47.575

Aktier, kursværdi 54.970 49.480 52.659 68.729 65.150

Likvide beholdninger, netto 1.305 3.822 4.083 2.457 1.381

88.630 85.200 102.920 116.613 114.671

Aktiver i alt 144.366 141.364 159.507 173.626 172.109

Gæld

Realkreditlån 0 0 25.733 25.855 25.974

Finansiel kontrakt 20.106 18.561 14.314 14.136 15.563

Leverandører og anden gæld 1.009 1.357 1.321 940 995

Skyldige legater og projekter 4.107 512 90 155 505

25.222 20.430 41.458 41.086 43.037

Egenkapital (aktiver minus gæld) 119.144 120.934 118.049 132.540 129.072

Egenkapital afstemmes således:

Egenkapital ved årets begyndelse 120.934 118.049 132.540 129.072 134.063

Årets resultat -1.790 2.885 -14.491 3.468 -4.991

Egenkapital ved årets slutning 119.144 120.934 118.049 132.540 129.072

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

Resultatopgørelse Balance

Bestyrelseshonoraret for Hedorfs A/S udgør for formanden kr. 150.000, og øvrige får kr. 100.000  portioner. 
Tilsvarende honoreres Hedorfs Fonds bestyrelseformand med kr. 150.000 og øvrige med kr. 100.000. 
Direktøren fra A/S og Hedorfs Fond modtog i 2020 et samlet vederlag på kr. 408.000. 

1.000 kr. 2020 2019 2018 2017 2016

Indtægter

Renter og aktieudbytte 2.472 1.674 4.074 2.295 3.379

Avance/tab på værdipapirer og 
finansiel kontrakt 1.756 5.670 -14.495 7.005 -586

Drift kollegium 771 552 386 519 761

4.999 7.896 -10.035 9.819 3.554

Udgifter

Legatydelser og projekter 4.645 632 4.345 3.779 5.916

Bestyrelseshonorarer 700 630 630 630 630

Øvrige omkostninger 1.248 1.334 1.686 1.817 1.889

6.593 2.596 6.661 6.226 8.435

Årets resultat før skat -1.594 5.300 -16.696 3.593 -4.881

Skat af årets resultat -196 -2.415 2.205 -125 -110

Nettoresultat overført til reserver -1.790 2.885 -14.491 3.468 -4.991
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