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4 OMF Årsberetning 2014

Otto Mønsted (1838-1916)
startede i 1883 den første pro-
duktion af margarine i Danmark 
og oprettede fabrikker i Danmark 
og England. I 1909 stiftede han 
Otto Mønsted A/S. 

I testamentet fra 1916 bestemte 
han og hans hustru Anna Sophie 
Mønsted, at deres formue skulle 
indgå i en fond, der skulle bære 
Otto Mønsteds navn.
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Fundatsen er ændret den 17. marts 1999 – med en marginal ændring ved 
udgangen af 2000, hvor Det Mønsted-Brogeske Familielegats kapital (ca. 
kr. 300.000) blev overført til Fonden i henhold til testamentarisk bestem-
melse herom. Endelig er en á jourføring af vedtægterne af mindre væsent-
lig karakter godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsen 
i 2005, 2008 og marts 2013.

Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks Handel 
og Industri.

1)  til hjælp til uddannelse af velbegavede og ufor-
muende unge handelsmænd og polytekniske 
studerende og kandidater, idet der, så vidt mu-
ligt, holdes øje med, at legatnyderne er flittige og 
arbejdsomme, således at yderligere støtte bort 
falder, hvis disse forudsætninger for hjælpen ikke 
fyldestgøres.

2)  til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler 
eller ved Danmarks Tekniske Universitet og even-
tuelt ved landets tekniske skoler.

3)  til fremme og afvikling af sådanne planer eller 
foretagender på handelens og industriens områ-
der, der af Fondens bestyrelse måtte skønnes at 
kunne virke fremmende for Danmarks handels- 
og erhvervsliv eller i øvrigt at kunne blive til ære 
for Danmark.

FUNDATSEN 
FOR OTTO MØNSTEDS FOND 

Fonden er oprettet i henhold til grosserer Otto Mønsteds 
testamente af 1916. Fondens fundats er udfærdiget den 
18. juni 1934 og modtog kongelig stadfæstelse den 21. 
juni 1934. Den 1. juli samme år begyndte Fonden sin virk-
somhed. 

Fundats 1934
Ganske særligt skal de til uddeling 
kommende midler anvendes:

Fundatsen



Bestyrelse i beretningsåret:

Professor
Knut Conradsen
(formand)

Direktør
Bent Larsen

Adm. Direktør
Bo Stærmose
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Inden for denne overordnede formålsbestemmelse har bestyrelsen 
gennem opslag og på Internettet www.ottomoensted.dk fastlagt nærmere 
retningslinier.

Den fulde fundats kan ses på www.ottomoensted.dk

Sekretariat:
Civilingeniør, MPP, Annette Bergmann
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UDDELINGER I 2014

Uddeling i 2014: 12.704.222 kr.
I regnskabet for 2013 afsattes til uddeling i 2014 15 mill. kr.
Bestyrelsen besluttede at uddele 12.704.222 kr. I regnskabet 2014 
er der afsat 16 mill.kr. til uddeling i 2015. 

Uddeling efter samme retningslinjer som i 2013
Fondens ordinære uddelinger har i 2014 fulgt samme retningslinjer  
som i tidligere år. Dvs. der er ydet støtte til:

•  ansættelse af udenlandske gæsteprofessorer på CBS og DTU. 
I 2014 har fonden bevilget 3.136.000 kr. til dette formål.

•  handelshøjskolestuderende og ingeniørstuderende har fået støtte  
til meriterende studie- og praktikophold i udlandet.

•  kongresdeltagelse i udlandet for lærere, ph.d. 
studerende og post.doc. fra CBS, DTU og Ålborg 
Universitet, ingeniøruddannelserne.

•  forskningsophold i udlandet af kortere varighed 
for lærere, ph.d.-studerende og post.doc. fra CBS, 
DTU og Ålborg Universitet, ingeniøruddannelserne.

•  endelig er en væsentlig del af Fondens midler  
blevet anvendt til særlige aktiviteter og initiativer 
på handelens og industriens område, der skønnes 
at virke fremmende for det danske erhvervsliv  
eller i øvrigt at være til ære for Danmark.
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Takket være et frugtbart samarbejde med Otto Mønsted A/S
har det været muligt at fastholde uddelinger på 8 til 15 millioner kr. 
om året.



10 OMF Årsberetning 2014

Fonden har støttet ansættelsen af følgende  
udenlandske gæsteprofessorer. 

Danmarks Tekniske Universitet 
Istvan Csabai, 
Dept. of Physics of Complex Systems, Eötvös University, Ungarn

Glenn Morrison,
Missouri University of Science and Technology, Civil, 
Architectural and Environmental Engineering, USA

Livio Giuliani, 
Universita’ Della Tuscia, Italien

Fedor Jelezko, 
Ulm University, Tyskland

Michael Annable, 
University of Florida, USA

Andrew Godfrey, 
Tsinghua University, Kina

Lasse Jensen, 
Department of Chemistry, The Pennsylvania State University, 
USA

Hongzhi Wang, 
College of Materials Science and Engineering, Donghua 
University, Kina

Otto Mønsted Gæsteprofessorer 2014
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Jeong-Guon Ih, 
Department of Mechanical Engineering, Korean Advanced 
Institute of Technology, Sydkorea

Arland T. Hotchkiss, 
USDA-Agricultural Research Service, Eastern Regional Research 
Center, USA

Rebecca Jane Barthelmie, 
Cornell University, USA

Tulay Adali, 
Department of Computer Science and Electrical Engineering, 
USA

Copenhagen Business School
Mark johannes Christensen, 
Southern Cross Business School, Australien

Claudio M. Radaelli, 
University of Exeter, Storbritannien

Barry Gerhart, 
Department of Management and Human Resources at the 
Wisconsin School of Business, University of Wisconsin-Madison, 
USA

Izak Benbasat, 
University of British Columbia, Canada
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REGNSKAB FOR 2014

Afsat til uddeling: 
Årets resultat for 2014 er ca. 75 mill.kr., bestyrelsen 
har foreløbig fastsat 16 mill.kr. til uddeling i 2015.

Egenkapital på 582 mill.kr.
Egenkapitalen androg med udgangen af 2014 ca. 
582 mill.kr. Værdipapirbeholdningens værdi er ultimo 
2014 ca. 111 mill.kr. Fondens aktier i Otto Mønsted 
A/S er optaget efter den indre værdis metode.

Fondens uddelinger i 2014 er alle fundatsmæssige 
og dermed givet til almennyttige formål. Fonden  
driver ikke erhvervsmæssig virksomhed bortset  
fra det fundatsmæssige ejerskab af alle aktier i  
Otto Mønsted A/S. 
 

REGNSKAB I HOVEDTAL 2014

Balance i sammendrag

Finansielle anlægsaktiver 486.288.000
Tilgodehavender 285.000   
Likvide beholdninger 1.822.000   
Værdipapirer 111.017.000  

Aktiver i alt 599.412.000

Egenkapital 521.190.000
Kortfristede gældsforpligtigelser 17.383.000

Passiver i alt 599.412.000

Noter

Grundfond 60.345.000
Reservefond 47.800.000
Afsat til uddeling 2015 16.000.000
Uddelinger 2014 12.704.000

Regnskab for 2014
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Videnskabsjournalistik i verdensklasse

I forbindelse med afholdelse af EuroScience Open Forum juni 2014 
(ESOF2014) arrangerede Danske Videnskabsjournalister den første 
paneuropæiske konference for videnskabsjournalister (ECSJ2014).

Konferencen var på mange måder en kæmpe succes, som tiltrak 
journalister fra hele verden. Oprindeligt var det forventede deltagerantal 
sat til 150, men det endelige deltagerantal blev 302. Heraf var kun 29 
deltagere danske videnskabsjournalister, svarende til ca. 10%. Køben-
havns Kommune og Wonderful Copenhagen nominerede efterfølgende 
konferencen til årets Kongres & Event Award 2014 ved en ceremoni på 
Københavns Rådhus.

Konferencen fik stor international omtale og dannede rammen for en ny 
serie årlige konferencer om europæisk videnskabsjournalistik. Næste 
konference bliver afholdt i Budapest den 3. november 2015. Danske 
Videnskabsjournalister er inviteret som medarrangør af dette event.

Videnskabsjournalistikken er på flere måder i krise. 
Ikke bare i Danmark men i hele Europa. Det er para-
doksalt, at samtidig med der investeres mere i forsk-
ning og uddannelse end nogensinde før, er der færre 
videnskabsjournalister og mindre status omkring hi-
storier om videnskab i medierne. Problemet skyldes 
blandt andet den internationale mediekrise, som be-
tyder, at medierne ikke længere har råd til at betale 
dyre erfarne journalister med specialviden og lang 
uddannelse. Resultatet er en generel nedgang i den 
journalistiske kvalitet, og en stigende brug af histo-
rier skrevet af interessenterne selv. Den type historier 
vil ofte kun have én kilde, som den har til formål at 
promovere.  Selv om den kan være velskrevet vil én-
kilde historien ofte mangle perspektiv. 
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I det lange løb mister historier om forskning om videnskab troværdighed i 
offentligheden når man f.eks. den ene uge hører om ”det usunde overfor-
brug af salt”, og den næste uge er overskrifterne at ”vi spiser for lidt salt”. 
Den ene uge er fedt sundt, den næste uge er det noget vi skal undgå for 
enhver pris. Det er vigtigt at borgerne får perspektiveret historierne og har 
tillid til de oplysninger de bombarderes med om vacciner, fracking, klima-
ændringer, GMO og nano-teknologi. Hvis ikke historierne bliver formidlet 
bedre og sat i perspektiv på en troværdig måde vil det være vanskeligt 
af få borgernes accept af, at nye teknologier og produkter er til gavn for 
samfundet. 

Det var en del af formålet med konferencen at skabe en større forståelse 
mellem journalister og kommunikatører, og at skabe større interesse for 
god videnskabsformidling i medierne. Til konferencen blev der diskute-
ret, hvordan videnskabsjournalister skaber mere værdi i formidlingen, og 
hvordan vi samarbejder bedre med interessenter som f.eks. virksomhe-
der og forskningsinstitutioner. Der var eksempler fra Sverige på, hvordan 
SR havde haft succes med at bringe 5 minutters videnskabsnyheder hver 
morgen som en del af radionyhederne. Fra Tyskland fortalte to journali-
ster, hvordan de havde startet deres eget uafhængige videnskabsmagasin 
på internettet. Robert Bosch Stiftung havde gjort en særlig indsats for at 

få kvindelige forskere i medierne. Den internationale 
mediekrises betydning for god formidling blev disku-
teret. Journalisterne fik også en opsang af Nicholas 
Steneck om journalistisk etik, og endelig blev hele 
formidlingsspørgsmålet vendt på hovedet af Jacòme 
Armas, der modtog en pris for at formidle videnskab 
i Nobelpris klasse på en ny og overraskende måde til 
unge i det københavnske natteliv. Bevillingen fra Otto 
Mønsted Fonden var afgørende for, at denne konfe-
rence kunne afholdes.

Jens Degett
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BEVILLINGERNES FORDELING I 2014

Bevillinger til særlige formål (specificeres på side 19) ........... 1.687.731

Bevillinger til gæsteprofessorer ............................................. 3.136.000

Meritgivende studieophold ved udenlandske universiteter ..... 1.390.000

Forskningsophold i udlandet af kortere varighed .................. 1.945.422   

Kongresrejser til udlandet .................................................... 4.545.068      

I alt 2014 ........................................................................ 12.704.222
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Bevillinger til særlige formål 2014

Copenhagen Business School

Strategic Management Society Special Conference om  
”Microfoundations for Strategic Management: Embracing Individuals”.

The FRIC’14 Conference on Financial Frictions.

International konference  om direkte udlandsinvesteringer fra 
vækstøkonomier (’emerging economies’).

International Studying Leadership Conference (ISLC).

Danmarks Tekniske Universitet

Scandinavian Symposium and Workshop on Algorithm Theory.

Internationale symposium i konference-serien ”Trace Elements in Food.

Fourth International Workshop on Analytical Miniaturization and 
NANOtechnologies – WAM-Nano 2014.

Engineering World Health.

Biotech Academy Camp 2014.

International Genetically Engineered Machine’ (iGEM) konkurrence.

Risø International Symposium on materials science ” New Frontiers of 
Nanometals”.

Symposium (adjunct symposium / ODAM 2014) om den danske ingeniør 
Jens Rasmussen (f. 1926).

Skandinaviske Konference om Billedanalyse (SCIA) i juni 2015.

Lysets Internationale År 2015.

Ålborg Universitet

Internationale konference ”26th International Conference on Scientific and 
Statistical Database Management.

UseR! konferencen.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Fysik Camp 2014.

Danske Videnskabsjournalister

Symposium om europæisk videnskabsjournalistik.

Danish Maritime Days

Som led i Danish Maritime Days afholdes et  ungdomstopmøde.

IAESTE Danmark

IAESTE.

Danish Science Factory

Dansk Naturvidenskabsfestival.

Experimentarium

Lys - udstilling.


