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OTTO MØNSTED FUNDATS

06

HISTORIEN OM OTTO MØNSTED

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 virksomhed…

Otto Mønsted (1838-1916) etablerede sig i 1865 i Aarhus som engroshandler i smør, korn og foderstoffer. I årene frem arbejdede han på at forbedre
det danske smør, og udviklede heraf en betydelig ekspertise i kvægfodring
og smørkvalitet…
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CSE
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BEVILLINGSOVERSIGT 2018

Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) er et studentervæksthus
ved CBS. Med mere end 300 virksomheder drevet af studerende fra alle
landets universiteter, kører CSE programmer der dækker alt fra iværksætteriets idéfase til programmer hvor vækst og globalisering er i fokus…
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DTU SKYLAB
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2018 REGNSKAB KONCERN

I marts 2018 flyttede jeg til Beijing hvor jeg har brugt de sidste 12 måneder på at undersøge Kina’s stigende kompetencer inden for kunstig intelligens eller AI. Jeg har brugt størstedelen af mit forskningsophold i Beijing,
efter erkendelsen af, at Beijing er Kinas ledende cluster for AI…

DTU Skylab er midt i et væksteventyr. År for år stiger antallet af brugere
og besøgende, og en masse nye spændende initiativer og projekter ser
dagens lys. Med en bevilling fra Otto Mønsteds Fond har DTU Skylab
kunne ansætte en Scale-Up Officer, der frem mod åbningen af det nye…

I 2018 blev der via ”Særlige Formål” blandt andet bevilget midler til
etableringen af European Space Agency Business Incubation Center (ESA
BIC) i Danmark i 2020. ESA BIC Denmark skal først og fremmest udgøre en inkubator for nye virksomheder, som udnytter det store…
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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 virksomhed.
”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af
Danmarks Handel og Industri.”

FUNDATS

BESTYRELSEN I BERETNINGSÅRET
Direktør Bo Stærmose, formand
Professor Bjarne Kjær Ersbøll
Adm. direktør Nis Alstrup

DIREKTION

Adm. direktør Nina Movin

OTTO MØNSTEDS FOND
Rathsacksvej 1 3.th
1862 Frederiksberg C
Telefon: +45 39620811
Mail: omf@omfonden.dk
www.ottomoensted.dk

Ganske særligt skal de til uddeling kommende
midler anvendes:
1) Til hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige,
engagerede og uformuende unge handelsmænd og
polytekniske studerende og kandidater.
2) Til uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
3)Til fremme og udvikling af sådanne planer eller foretagender på handelens og industriens områder, der
af Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke
fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv
eller i øvrigt kunne blive til ære for Danmark.

CVR nr.: 17 55 77 18

Otto Mønsteds nye lokaler på Rathsacksvej 1, 3.th., Frederiksberg
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HISTORIEN OM
OTTO MØNSTED

Otto Mønsted (1838-1916) etablerede sig i 1865 i Aarhus
som engroshandler i smør, korn og foderstoffer. I årene
frem arbejdede han på at forbedre det danske smør, og
udviklede heraf en betydelig ekspertise i kvægfodring og
smørkvalitet.
I 1883 anlagde han den første margarinefabrik i Danmark
(Aarhus Butterine Company). Margarineproduktionen var
tiltænkt som et billigt alternativ til smør både på hjemmemarkedet og som eksportvare – hvilket senere blev fulgt
op med fabrikker i Manchester (1988) og London (1894),
England. I 1911 startede han produktionen af kvalitetsmærket OMA (Otto Mønsted Aarhus). I denne periode
gjorde eksporten og et bredt sortiment af margarine,
Mønsted til den største margarineproducent i verden.

Otto Mønsted A/S træder ud af margarine-selskabet i 1981
Otto Mønsted var ikke blot en foregangsmand i udviklingen af margarineproduktion, men også en af reklamens pionerer. Hans moderne reklamemetoder (avis- og
ugebladsreklamer, lysreklamer, slogans etc.) sigtede
imod at indprente varenavnet Otto Mønsted i kundernes
bevidsthed.
Fra 1900 blev navnet eksempelvis fast knyttet til eksotiske dyremotiver. I 1912 introducerede Mønsted brugen af
lastbiler til distribution af margarine, hvor de logopåmalede lastbiler virkede som en kørende reklame og vakte
stor opsigt.

Otto Mønsted giftede sig i 1870 med Anne Sophie Mønsted. I 1899 flyttede de til København, hvor han fortsatte
som leder af sin virksomhed. Ægteparret Mønsted som
var barnløse, havde ved testamentarisk beslutning bestemt at hovedparten af deres formue skulle overgå til en
fond – Otto Mønsteds Fond, med det formål at bidrage til
udviklingen af Danmarks handel og industri. Fonden ejer
i dag alle aktierne i Otto Mønsted A/S.
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CSE
C

openhagen School of Entrepreneurship
(CSE) er et studentervæksthus ved CBS.
Med mere end 300 virksomheder drevet
af studerende fra alle landets universiteter, kører CSE programmer der dækker alt fra iværksætteriets spæde idéfase til programmer hvor
vækst og globalisering er i fokus.
Omdrejningspunktet for CSE er at træne studerende til
at omsætte deres teoretiske viden til handling, træne
entrepreneurielle metoder og skabe et netværk på tværs
af fagligheder og brancher. Alt dette gennem opstart
af egen virksomhed. Med andre ord, en måde at gøre
studerende erhvervsparate og give dem kompetencer til
at kunne skabe nye jobs og nye indsatser i samfundet.
Et af de projekter Otto Mønsteds Fond i 2018 bevilgede midler til, var initiativet ”Business Hackathon”. En
central målsætning, som også blev realiseret, var at
skabe en faciliteret ramme, hvor studerende fra primært

CBS og DTU kunne mødes og samarbejde om praktisk
forretningsudvikling med udgangspunkt i de studerendes egne Start-ups.
Der var stor interesse fra såvel DTU- som CBS-studerende, hvilket understreges af, at der ved hvert hackathon var omkring 150 opskrevne. Dette vidner om et
betydeligt behov for denne type af samarbejder på
tværs af fagligheder.
Det andet projekt er ved udgangen af 2018 midtvejs, og
har til formål at bygge bro til gymnasierne. Således at
gymnasieelever får kendskab til de forskellige måder
at dyrke iværksætteri. Derfor har der været arrangeret
praktikordninger for gymnasieelever i Start-ups, besøgsdage og workshops for interesserede gymnasier.
Projektet har bekræftet antagelsen om at der på gymnasieniveau mangler viden om iværksætteri, hvorfor
der i projektet også er gennemført netværksmøder for
undervisere.

BEVILLINGER

2018
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BEVILLINGSOVERSIGT
2018
1. Meriterende udlandsophold 

2.568.211

2. Kongresdeltagelse i udlandet 

5.021.123

3. Forskningsophold i udlandet 

2.377.354

4. Udenlandske gæsteprofessorer 

3.529.398

5. Særlige formål 

6.269.262

Samlet beløb

19.765.348

I

2018 blev der via ”Særlige Formål” blandt andet
bevilget midler til etableringen af European Space
Agency Business Incubation Center (ESA BIC) i
Danmark i 2020. ESA BIC Denmark skal først og frem
mest udgøre en inkubator for nye virksomheder, som
udnytter det store kommercielle potentiale i anvendelse
af teknologi, data og systemer fra rumsektoren.

Derudover modtog Experimentarium midler til et maritimt
observatorium – Bølgetoppen, på taget af bygningen. På
denne led vil Experimentarium drage nytte af beliggenheden tæt ved Øresund, med mulighed for at gæsterne
kan udforske omgivelserne og skibstrafikken, ved hjælp
af såvel simple som avancerede teknologier. Bølgetoppen
sammen med Himmeltrappen, der fører op til udstillingen,
åbnes medio 2019.
I 2018 støttede Otto Mønsteds Fond op om afholdelse
af flere internationale konferencer i tilknytning til DTU,
CBS og AAU. Men også studenterdrevne tiltag og kon
kurrencen, der har til hensigt at bygge bro til erhvervslivet,
samt styrke den studerende via teoretisk og praktisk viden,
modtog midler fra Otto Mønsteds Fond. Her kan nævnes
Business Battlefield, CBS Case Competition, Grøn Dyst,
Aalborg Case Competition og Aarhus Case Competition.
I alt imødekom bestyrelsen 1248 bevillinger for samlet
19.765.348 kr. i 2018. Der er afsat 21 mio. kr. til bevillinger i 2019.
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2018 BEVILLINGER
FORDELT I VERDEN

EUROPA
Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

AFRIKA
307
65
30

NORDAMERIKA

SYDAMERIKA

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

301
48
98

ASIEN
Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 
12

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

4
0
3

22
1
4

AUSTRALIEN
128
14
61

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

23
6
67
13

AALBORG UNIVERSITET
• Internationale konferencer med tilknytning til AAU:
––19th IEEE International Conference on Mobile Data Management*
––IEEE SmartGridComm*
––Neuromechanics seminar
• Deltagere til Guthman Musical Instrument Competition
• Universitarium
• Aalborg Case Competition

ANDRE SÆRLIGE FORMÅL

BEVILLINGER TIL
SÆRLIGE FORMÅL 2018
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
• I nternationale konferencer med tilknytning til CBS:
––Copenhagen Conference on Emerging Multinationals:
Outward Investment from Emerging Economies*
––5th Interdisciplinary Market Studies Workshop
––Global Management Accounting Research Symposium*
• Business Battlefield
• Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE):
––Pilotprojekt omhandlende brobygning mellem gymnasieelever og universiteter
––Afholdelse af 2 ideationsforløb
––Pris til start-up virksomhed
• CBS Case Competition
• Student and Innovation House

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
• Internationale konferencer med tilknytning til DTU:
––Symposium on Size-effects in Microstructure and Damage Evolution*
––Fehrmann International Symposium on Sustainable Molten Salt and Ionic Liquid Processing
––Aluminium Surface Science & Technology Symposium
––2018 Siegman International School on Lasers
––Risø International Symposium 2018*
––European Conference on Product and Process Modelling*
––Aluminium Surface Science & Technology Symposium*
• Biotech Academy Camp 2018
• DTU Biobuilders 2018
• DTU Formula Student - Vermilion Racing
• DTU ScienceShow
• DTU Skylab
• Engineering World Health
• Grøn Dyst 2018
14

• Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)
––Teknologiske Topmøde 2018
––Hvidbog om AI inden for sundhedsområdet
• Astra
––Afholdelse af Naturvidenskabsfestival
• BEST København
––Internationalt sommerkursus for 22 udenlandske ingeniørstuderende
• Dansk Kulturinstitut
––Indretning og ombygning af TapFap – en platform for kreativ udfoldelse og events
• Danske Projektledelse
––Symposiet Projektledelse*
• European Space Agency Business Incubation Center
––Etableringen af ESA BIC i Danmark
• Experimentarium
––Et Maritimt Observatorium på taget af Experimentarium
• Foreningen Maker
––Opstart og udbredelse af læringsprogrammet Creating Maker Mindsets
• Naturvidenskabernes Hus
––Projektet ”Naturfagsmaraton mod nye højder”
• Nordic Study Abroad Community
––Workshops rundt i Danmark, der fokuserer på international uddannelsesmuligheder
• Otto Mønsted Kollegium
––Otto Festival*
––El-piano
• Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)
––150 arrangementer i hele landet
––ScienceCamps
• *Æter - Studenterfagråd for FKF
––Afholdelse af PLANCKS - international holdkonkurrence i fysik*
• Aarhus Case Competition
––Afholdelse af ACC
• Aarhus Symposium 2018
––Brobygning mellem studerende og centrale beslutningstagere i samfundet og erhvervslivet

*Via underskudsgaranti
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DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
• Sitaraman Chandra Sekhart
––National University of Singapore
• Kerry Hourigan
––Monash University
• Johan Wiklund
––Syracuse University
• Christopher John Davis
––University of South Florida
• Wilson K. S. Chiu
––University of Connecticut
• Nicholas R. Record
––Bigelow Laboratory for Ocean Sciences
• George Cirlin
––Saint Petersburg Academic University
• Carsten Detlefs
––European Synchrotron Radiation Facility
• Bikash Pal
––Imperial College London
• Jinglin You
––Shanghai University
• Steffen Goletz
––Beuth University

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
• Jason Glynos
––University of Essex
• Robert J. Kauffman
––Singapore Management University
• Mary Uhl-Bien
––Neeley School of Business
• Roberto Ragozzino
––University of Tennessee
• Donald Tomaskovic-Devey
––University of Massachusetts
• Ilan Alon
––University of Agder
• Suprateek Sarker
––University of Virginia

2018

GÆSTEPROFESSORATER
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12 MÅNEDERS FORSKNINGSOPHOLD

VED CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, BEIJING, KINA

I

marts 2018 flyttede jeg til Beijing hvor jeg
har brugt de sidste 12 måneder på at undersøge Kina’s stigende kompetencer inden for
kunstig intelligens eller AI. Jeg har brugt størstedelen af mit forskningsophold i Beijing, efter erkendelsen af, at Beijing er Kinas ledende cluster
for AI virksomheder. Over det sidste års tid har
jeg undersøgt statens rolle og industripolitiske
tiltag i understøttelsen af AI som industri.
Kunstig intelligens skal i Kina ses som et led i en langt
større strategi, der har til formål at styrke kinesisk
økonomi samt forskning, hvor et af de fastlagte mål er
at opnå ledende kompetencer på verdensplan imellem
årene fra 2025 til 2030. Min forskning erkender at kineserne er godt på vej til at opnå dette mål.
Fondens tildelte støtte har gjort mig i stand til at forske i
de strategier den kinesiske stat og virksomheder fortsat
bruger, for at opnå ledende kompetencer på feltet. I min
forskning bidrager jeg både teoretisk og empirisk med
et dybt indblik i de kinesiske strategier, der skaber det
nuværende fundament for understøttelsen af Kinas AI
(kunstig intelligens) industri. Jeg har undersøgt Kinas
komparative fordele på feltet, som eksempelvis et langt
mere afslappet data regime i forhold til ’data sharing og
privacy’ internt i Kina.
I den nuværende handelskrig imellem Kina og USA er
det i mellemtiden blevet langt tydeligere at der er tale
om en egentlig teknologisk krig. I forhold til AI forbliver Kina yderst udsat når det kommer til chip-teknologier (GPU/ CPU), men også her er Kinas højteknologiske giganter som Baidu, Alibaba, Tencent og Huawei,
i gang med at foretage heftige investeringer på feltet.
Disse er i mange tilfælde direkte støttet af den kinesiske
stat, samt statslige investeringsfonde.
Der tegner sig i stigende grad et billede af en udviklingsmodel, der inden for AI og IT generelt, er båret

af private firmaer, men med dyb indblanding af staten, både direkte i form af retningslinjer, reguleringer
nationale strategier osv., men også indirekte i form af
statslige indkøb og investeringer.
Da jeg først kom til Kina i marts 2018, var det min hensigt
at bruge tid på feltarbejde i Shanghai og Shenzhen. Efter
at have indset at Beijing indeholder langt den vigtigste
enklave af AI virksomheder, måtte jeg sidenhen ændre
mine planer og har derefter udelukkende valgt at fokusere
på Beijing som Kinas ledende AI cluster.
Min forskning har nu båret mig videre til USA hvor jeg
vil være ’visiting researcher’ på det prestigefyldte universitet, Stanford. Her fokuserer jeg udelukkende på de
mange kinesiske AI labs der er sat op i Silicon Valley.
Det er mit mål at finde frem til hvordan international
teoretisk og anvendt viden inden for AI, influerer Kinas
domestiske kompetencer igennem disse AI labs.
I efteråret 2019 planlægger jeg således at vende tilbage
til Beijing på et to måneders forskningsophold, hvor
jeg er i stand til at foretage opfølgende research på de
spørgsmål der opstår i mellemtiden.
Når jeg ser tilbage på mit 12 måneders forskningsophold ved The Chinese Academy of Sciences i Beijing,
indser jeg også hvor langt jeg er nået i min forskning,
og jeg er dybt taknemmelig for at Otto Mønsteds Fond
har bidraget med økonomisk støtte for at kunne muliggøre mit ophold. Jeg ser frem til at formidlingen af
min forskning må styrke feltet omkring ’AI Innovation Management’ teoretisk som empirisk, samt at min
forskning over tid, må bidrage til en bredere forståelse
af AI og dets udvikling i samfundet.
De bedste hilsner,
Benjamin Cedric Larsen
Copenhagen Business School
Department of International Economics, Government & Business
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DTU SKYLAB

D

TU Skylab er midt i et væksteventyr.
År for år stiger antallet af brugere og
besøgende, og en masse nye spændende initiativer og projekter ser dagens lys. Med
en bevilling fra Otto Mønsteds Fond har DTU
Skylab kunne ansætte en Scale-Up Officer, der
frem mod åbningen af det nye Skylab i 2020
skal fokusere arbejdet med funding og partnerskaber, der kan understøtte DTU Skylabs
positive udvikling.

eksisterende aktiviteter via eksterne midler, udvikle nye
programmer samt projekter og tiltrække nye partnerskaber med industrien og offentlige organisationer.
Som et særligt fokusområde vil scale-op officeren
arbejde for at styrke synergien mellem studenteriværksætterhusene i København, bl.a. ved at understøtte
videndeling og forløb, hvor studenterteams og startups
fra DTU, CBS og KU i samarbejde med Student and innovation House kan lære af hinandens tværfaglige styrker.

Siden sommer 2018 har scale-up officeren særligt arbejdet med at få Skylabs aktiviteter med i
danske og europæiske udviklingsprojekter, og har
desuden arbejdet på et koncept for optagelse af
nye interessenter i et kontingentbaseret medlemskab af DTU Skylabs community.
En såkaldt Skylab Business Club er klar til at
blive lanceret ved indgangen til 2019. Der er
således et væld af gode aktiviteter i gang, og det
tegner allerede lovende med hensyn til værdiskabende resultater og nye muligheder ved
indgangen til 2019.

DTU Skylab er en tværfaglig hub for innovation og entreprenørskab på Danmarks Tekniske Universitet. DTU
Skylab udgør et praksisnært læringsmiljø med fælles
iværksætterånd, hvor studerende og forskere arbejder på
at føre deres ideer ud i livet. Eksperimenterne foregår
ud fra den grundlæggende filosofi om at teste, fejle og
prøve igen. Dette arbejde indebærer eksponering for basal materialeforståelse, teknologier såsom 3D-print og
laserskæring, brugerinddragelse og kyndig vejledning
fra Skylabs håndværkere, startup-coaches og forretningsudviklere.
DTU Skylab inviterer desuden løbende virksomheder
og offentlige organisationer til at tage del i innovationsaktiviteterne, bl.a. ved at formulere udfordringer til
brug for forskellige hackathons og ved at samarbejde
med relevante startups omkring tekniske løsninger og
markedsmuligheder. På denne måde medvirker Skylab
til, at nye ideer og teknologier kommer det bredere
samfund til gavn.
Siden åbningen af de nuværende lokaler i 2014 har
DTU Skylab gennemgået en rivende udvikling. Antallet
af studerende, forskere, besøgende og samarbejdspartnere, der tager del i miljøet omkring Skylab, har været
markant stigende, og der er løbende blevet udviklet nye
tilbud og initiativer for at imødekomme den stigende
efterspørgsel fra Skylabs brugere.
Det stigende pres på Skylabs fysiske faciliteter førte i
begyndelsen af 2018 til fokuserede donationer og investeringer, der muliggjorde udvidelsen af Skylab med
3000 yderligere kvadratmeter til innovation og iværksætteri. Det nye DTU Skylab forventes
at åbne sommer 2020.
Med en donation fra Otto Mønsteds Fond, har DTU
Skylab kunne ansætte en Scale-up Officer, der frem
mod åbningen kan arbejde fokuseret med at skalere
18
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RESULTATOPGØRELSE
t.kr.

Indtægter

Resultat af aktieinvesteringer 
Resultat af anlægsinvesteringer i andre værdipapirer og kapitalandele 
Andre driftsindtægter 
Resultat før administrationsomkostninger 

-983
55.795
796
55.608

Omkostninger
Administrationsomkostninger 
Andre driftsomkostninger 

-8.720
0

Resultat af primær drift 

46.888

Finansielle omkostninger 

-2.547

Resultat før skat 

44.342

Skat af årets resultat 
Årets resultat 

235
44.577

Resultatdisponering
Vedtægtsmæssig konsolidering, 10 % af årets resultat ekskl. resultat af
kapitalandele i dattervirksomhed 
Overført til uddelingsramme 

2018

0
44.577

44.577
Indeholdt i administrationsomkostningerne er kr. 38.000
til vedligeholdelse af Otto Mønsteds gravsted og låge.

REGNSKAB KONCERN
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BALANCE

t.kr.

Passiver

Fondskapital
t.kr.

Aktiver

60.345

Reservefond49.789

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Grundfond

141

141

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat

0
494.116

Uddelingsramme84.458
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomhed 
Kapitalandele i associerede virksomheder 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 

Fondskapital i alt
0
28.033
0

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

467.293

Kreditinstitutter 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

495.326

0

Anlægsaktiver i alt

495.467

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter 

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende udbytteskat 
Andre tilgodehavender
Andre værdipapirer og kapitalandele 
Likvide beholdninger 

22

688.708

1.610
566
192.996
53.540

Omsætningsaktiver i alt 

248.712

Aktiver i alt

744.179

Leverandører af varer og tjenesteydelser

0

50.000
265

Skyldige uddelinger

3.964

Anden gæld

1.242

55.471

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt 

55.471

744.179
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