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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

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.

Foto: Jan Jørgensen/Nordfoto/ Ritzau Scanpix

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.

Foto: Jens Christian Top/Ritzau Scanpix
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Foto: Jens Christian Top/Ritzau Scanpix

HISTORIEN
OM OTTO MØNSTED

O

tto 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. Dette resulterede i
at Mønsted begyndte at producere smør i kunstig form – margarine.
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 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
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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. 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.

ERHVERVSJURIDISK
RETSHJÆLP

Foto: Erhvervsjuridisk Retshjælp

E

rhvervsjuridisk Retshjælp er en frivillig
forening, der er startet på Cand.merc.
(jur.) studiet på CBS. De bidrager med
gratis juridisk rådgivning og kommerciel sparring til iværksættere og mindre erhvervsdrivende i hele Danmark.

Erhvervsjuridisk Retshjælp åbnede i 2018 dørene til
den gamle byret på Frederiksberg. Et initiativ startet i
samarbejde mellem forskningsinstituttet CBS LAW på
Copenhagen Business School, Frederiksberg Byret og
de frivillige studerende på Cand.merc.(jur.) studiet. I
dag sidder der mere end 20 frivillige Cand.merc.(jur.)
studerende, og yder gratis rådgivning til iværksættere
og mindre erhvervsdrivende på tværs af landet.
Formålet med etableringen af Erhvervsjuridisk Retshjælp var, og er fortsat, at bidrage til at skabe bedre
forudsætninger for iværksættere og mindre erhvervsdrivende i hele Danmark, gennem gratis juridisk rådgivning og forretningsmæssig sparring fra de tilknyttede
retshjælpere.

cer, kan Erhvervsjuridisk Retshjælp møde klienterne i
øjenhøjde, når deres juridiske landskab skal kortlægges.
På den baggrund kan de erhvervsdrivende guides i den
rigtige retning i forhold til den juridiske løsning, som er
mest optimal for dem og deres virksomhed.
I 2019 bevilgede Otto Mønsteds Fond midler til en
ny og forbedret hjemmeside med tilhørende indhold,
hvilket har bidraget til at øge kendskabet til Erhvervsjuridisk Retshjælps rådgivningstilbud. Processen for
henvendelser til retshjælpen er blevet nemmere, og det
visuelle afspejler nu, det der sigtes efter i retshjælpen:
At forenkle den juridiske disciplin for iværksættere så
de kan fokusere på det, de er gode til.
Erhvervsjuridisk Retshjælp har oplevet enorm vækst
siden deres start, hvorfor retshjælpen har planer om at
vokse sig større, for at kunne imødekomme efterspørgslen. En ny hjemmeside har været medvirkende til at
forbedre de ressourcer, som Erhvervsjuridisk Retshjælp
har, og dermed sikre, at iværksættere allerede sættes i
forbindelse med sparringspartneren Erhvervsjuridisk
Retshjælp på et tidligt stadie.

Det unikke ved Erhvervsjuridisk Retshjælp som
retshjælp, er den kommercielle forståelse for juraen
som alle retshjælperne besidder. Med disse kompeten7

STUDIEMERITERENDE
OPHOLD
VED NATIONAL UNIVESITY OF SINGAPORE
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J

eg tog i efteråret 2019, mit 5. semester af
bacheloren, som et meritgivende udvekslingsophold ved National University of
Singapore (NUS).

vestlig indflydelse til at dæmpe kulturchokket. Det er et
land fyldt med kontraster, hvor man ved at bevæge sig få
kilometer, kan gå fra et fantastisk naturreservat fyldt med
vilde dyr og planter, til de højeste hightech bygninger.

Under mit ophold tog jeg 5 kurser, hvilket svarer til 30
ECTS-point. Jeg havde to kurser som var bioteknologi-relevante, samt tre kurser, der lå lidt uden for mit felt.
Her udnyttede jeg, at NUS har et større naturvidenskabeligt fakultet og tog kurser inden for evolutions- og
udviklingsbiologi. Niveauet i kurserne var i top, men
undervisningsformen var meget anderledes fra dén, man
finder på DTU. Udenadslære spiller en meget større rolle og der er mange flere tests, quizzer og små afleveringer i løbet af semestret. I mine øjne er der større fokus
på at huske, fremfor at forstå og være i stand til at løse
problemer – men det er måske bare ingeniøren i mig,
der snakker. En sidste betydelig forskel på universitetet
var at karaktererne efter sigende er normalfordelte. Dette fører til en kultur, hvor folk konstant sammenligner
sig med sine medstuderende, fordi man bliver nødt til at
klare sig bedre end de andre for at klare sig godt.

Under mit ophold på NUS boede jeg på et ”residential
college”, som meget bekvemmeligt var lokaliseret
på campus. Denne form for bolig betød bl.a. morgenmad og aftensmad i en kantine, at dele badeværelse med
hele gangen, samt masser af regler. Selvom jeg glæder
mig til at lave min egen mad igen, så var det en rigtig
god oplevelse og kantinen viste sig at være et fantastisk
sted at møde nye mennesker. Dette har ført til venskaber med folk fra hele verden, og ikke nok med at lære
Singapores kultur at kende, har jeg fået et indblik i den
diversitet af kulturer som andre udvekslingsstudenter
har medbragt. Venskaberne er ikke blot mange, men
overraskende tætte, når man tager i betragtning, at vi
ikke har kendt hinanden i mere end 4-5 måneder.
Caroline Stripp, DTU
Stud. BSc. Bioteknologi

Singapore er et lille land på størrelse med Bornholm
med landegrænse til Malaysia. Ikke desto mindre
er det et land med stor indflydelse, herunder Asiens
bedste universitet. Den bedste beskrivelse af Singapore
jeg har hørt er: ”Asia for beginners”, fordi det er et land
bestående af mange asiatiske kulturer, men med nok
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2019

BEVILLINGSOVERSIGT
2019
Studiemeriterende udlandsophold 

3.737.185

Kongresdeltagelse i udlandet

3.482.927

Forskningsophold i udlandet 

2.990.211

Udenlandske gæsteprofessorer

4.088.978

Særlige Formål 

6.104.457

Samlede uddelinger 

20.403.758
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2019 BEVILLINGER
FORDELT I VERDEN
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EUROPA

SYDAMERIKA

Konferencedeltagelse243
Forskningsophold 
85
Studiemeriterede ophold 
48

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

NORDAMERIKA
19
1
3

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

218
62
176

AUSTRALIEN
Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

AFRIKA

ASIEN
14
14
74

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

70
12
79

Konferencedeltagelse 
Forskningsophold 
Studiemeriterede ophold 

8
1
2
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BEVILLINGER TIL
SÆRLIGE FORMÅL

2019
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL:

• Internationale konferencer med tilknytning til CBS
– International Business in Unsettling Political and Economic Environment
– Nordic Initiative for Corporate Economics (NICE)
– Transformation of Government in the Era of Smart Technology
– 38th Standing Conference on Organizational Symbolism (SCOS)
• Business Battlefield 2019
• CBS Case Competition 2020
• Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE)
– Business Hackathons 2019-2020
• Foreningen Student and Innovation House
• International Business Case Competition 2019
• IT Case Competition 2020

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
• Internationale konferencer med tilknytning til DTU:
– 10th IWA Symposium on Modelling and Integrated Assessment
– 40. Risø Internationale Symposium 2019
– Carbonhagen 2019
– Chrystal-Phase Structures in Nanowires
– Complex Motion in Fluids
• Biotech Academy Camp 2019
• DTU Bibiliotek ”Industrisamfundets kulturarv – bevaring og formidling af de historiske særsamlinger”
• DTU BIobuilders – deltagelse ved iGEM 2019 konkurrencen
• DTU Learn for Life – interaktiv udstilling ”STEM for Life Launch Pad”
• Engineering World Health
• Grøn Dyst 2019
• High Tech Summit 2019
• H.C Ørsted 2020
• Polyteknisk Forening
– Internationalt sommerkursus - ”What the HACK? - Introduction to Cyber Security”
– The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – IAESTE Denmark
14

AALBORG UNIVERSITET
• Internationale konferencer med tilknytning til AAU
– NORCOM 2019 – 13th Nordic Combinatorial Conference
– EDBT/ICDT 2020 International Joint Conference
• AAU Racing
• Universitarium 2019

ANDRE SÆRLIGE FORMÅL:
• Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV)
– Teknologiske Topmøde 2019
• Astra
– Naturvidenskabsfestival 2020
• Cigré’s Danske Nationalkomité
– AAU Internationalt symposium 2019
• Cph Visuals
– Larissa Sansour´s udstilling ved Venedig Biennalen 2019
• Danishdesign MAKERS
– Messedeltagelse på NeoCon Chicago i 2020
• Danmarks Tekniske Museum
– Udstillingen ”Skabertrang og drømme”
• Erhvervsjuridisk Retshjælp
– Etablering/opdatering af hjemmeside
• Foreningen MADE
– Otto Mønsteds Fonds MADE Award 2019
• Golden Days
– Bloom Festival 2019 & 2020
• Innovation Centre Denmark, Silicon Valley
– Entrepreneurship Masterclass 2020
• Motorfabrikken Marstal
– Maritim Innovationsfestival 2020
• Naturvidenskabernes Hus
– Naturfagsmaraton 2020
• Otto Mønsteds Fonds Den Lyse Idé 2019
– Uddeling af 3 priser
• Polit Case Competition (KU)
– Afholdelse af Polit Case Competition 2020
• SCIENCErådet (KU)
– International Conference for Physics Students, København 2021
• Startup Odense
– Afholdelse af Idébørsen
• Synapse - Life Science Connect
– BioBusiness Summer School 2019
• Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)
– 150 arrangementer i hele landet
– UNF ScienceCamps 2019
• Venture Capital Investment Competition Denmark (VCIC)
– Afholdelse af Venture Capital Investment Competition 2019/20
• Aarhus Symposium
– Afholdelse af Aarhus Symposium 2019
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2019
GÆSTEPROFESSORATER
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET:
• Binaya Ranjan Panda
– Ganit Labs Foundation
• David H. Sherman
– University of Michigan
• Igor Protsenko
– P.N. Lebedev Physical Institute
• Mark Andrew Stremler
– Virginia Tech
• Nancy Sandler
– Ohio University
• Natalie Stingelin
– Georgia Institute of Technology
• Nikos D. Hatziargyriou
– National Technical University of Athens
• Robert Steve Nerem
– University of Colorado
• Roberto Improta
– IBB – Consiglio Nazionale delle Ricerche
• Sergio E. Ulloa
– Ohio Universtiy
• Steve (Sung Tae) Ahn
– Korea Advanced Institute of Science and Technology
• Ye Li
– Shanghai Jiaotong University

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL:
• Constance Bagley
– Yale
• Damian Paul O’Doherty
– University of Manchester
• Daniel Veit
– University of Augsburg
• David Levi-Faur
– The Hebrew University
• Emmanuele Pavolini
– Macerata University
• Kai Chan
– University of British Columbia
• Marcella Alsan
– Stanford University
• Mike Zundel
– University of Liverpool Management School

FORSKNINGSOPHOLD
VED UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, USA

F

ormålet med opholdet ved University of
South Carolina (USC) var både at præsentere og få feedback på min forskning,
hvilket jeg har opnået til fulde. Det har været
et enormt udbytterigt ophold hvor jeg har haft
mulighed for at interagere med fakultetet på
instituttet og skabe forbindelse til forskere, der
kan være gavnlige for både min egen forskning,
men også resten af Institut for Strategi og Innovation og CBS mere bredt.
Vi er allerede i gang med at arrangere et besøg og seminar med Professor Robert Ployhart, fra USC i foråret
2020. Derudover er jeg i samarbejde med forskere og
en anden Ph.d.-studerende fra USC, ved at organisere
et symposium til næste års ”Academy of Management”
konference i Vancouver (verdens største akademiske
managementkonference), hvor vi samler en række artikler og præsentationer, som vi diskuterer i fællesskab.
Professor Patrick Wright fra USC vil være debattør på
sessionen og flere internationalt anerkendte forskere vil
præsentere deres projekter.
I løbet af min tid på USC har jeg haft mulighed for at
præsentere til et internt seminar på instituttet ved USC,
hvor jeg fik feedback på mit seneste forskningsprojekt.
Denne feedback har gjort mig i stand til at videreudvikle projektet, som nu er i en fremskreden fase der gør
det muligt snart at foretage dataindsamling via et online
eksperiment. Designet af eksperimentet er udarbejdet
med hjælp fra Professor Robert Ployhart og Professor
Paul Bliese fra USC, som begge er eksperter inden for
hhv. forskning i humankapital og forskningsmetodologi
(statistik/økonometri).
Jeg har også deltaget i ph.d.-undervisning ledet af forskerne på instituttet og sammen med andre Ph.d.-studerende,
som både har givet mig en masse ny viden, men også har
eksponeret mig for den type træning, som Ph.d.-studerende
modtager i USA. Dette gør mig mere konkurrencedygtig på det akademiske arbejdsmarked, hvor amerikanske
Ph.d.-kandidater typisk ligger højt på universiteternes lister
for gode kandidater, da de kommer med en meget omfattende træning fra deres respektive Ph.d.-programmer.
Sara Vardi, CBS
Ph.d. studerende ved institut for Strategi og Innovation
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OTTO MØNSTEDS
THE BRIGHT
IDEA AWARD

2019

O

my Denmark, i Industriens Hus. Otto Mønsteds Fond
sponserede også MADEs forskerpris,
Otto Mønsted MADE Award.

Uddelingen af prisen går hånd i hånd med Fondens
hovedformål, som er at bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri. Der var stor interesse for at
blive nomineret til denne pris fra universiteter og højere
læreransanstalter fra hele landet.

1. Mingyi Xu, ph.d.-studerende, DTU
– vinder af 200.000 kr.

tto Mønsteds Fond uddelte i 2019 for
første gang The Bright Idea, som gik til
projekter om klima, cirkulær økonomi
og hurtig 3D printning.

Prisen The Bright Idea blev uddelt af Otto Mønsteds
Fonds formand Bo Stærmose onsdag den 22. maj kl.
17.00 på årsdagen hos MADE, Manufacturing Acade18

De tre prisvindere modtog henholdsvis 200.000 kr.,
100.000 kr. og 50.000 kr.

The Bright Idea: Fremstilling af fødevareprotein fra
kuldioxid, vand og elektricitet (eMeal).
Begrundelse: ”Juryen var især imponeret over projektets nye tilgang til fremstilling af protein til fødevare-

(Ø.tv.) Mingyi Xu, Studerende,
DTU, vandt 1. pladsen for sit
projekt omkring ”Fremstilling af
fødevareprotein fra kuldioxid,
vand og elektricitet (eMeal).
(N.tv.) 2. pladsen gik til Markus
Bockholt, PH.D, Michele Colli,
PH.D & Jesper Hemdrup Kristensen, POSTDOC.
(N.th) Eythor Eiriksson, postdoc
DTU, David Bue Pedersen, Ph.D.,
begge fra DTU & Jakob Wilm,
Ph.D, SDU, modtog 3. pladsen.

produktion og ser et stort potentiale for teknologien, når
den er fuldt udviklet.”
Siden Mingyi Xu modtog prisen og de tilhørende økonomiske midler, har prismodtageren primært anvendt
pengene til at etablere en driftsplatform. En platform der
efter mange måneders systemkørsler har bevist konceptet, med tilfredsstillende resultater af proteinproduktion.
Afslutningsvis har flere virksomheder vist interesse for
teknologien, således at der nu arbejdes videre med at
realisere idéen på et industrielt niveau.

2. Markus Bockholt, Ph.D, Michele Colli, Ph.D.,
og Jesper Hemdrup Kristensen, postdoc, alle fra
Aalborg Universitet – vinder af 100.000 kr.
The Bright Idea: At udvikle en forståelse for genbrugsmønstre i industrielle organisationer, inspireret af modeller for rovdyr og byttedyr i naturen, så virksomheder
i højere grad kan opnå en cirkulær produktion.
Begrundelse: ”Juryen havde lagt særlig vægt på, at gruppen af forskere har anvendt og valideret deres metode og
opnået betydelige resultater i en industriel kontekst.”

3. Eythor Eiriksson, postdoc DTU, David Bue
Pedersen, Ph.D., begge fra DTU og Jakob Wilm,
Ph.D, SDU - vinder af 50.000 kr.
The Bright Idea: Udvikling af en ny meget hurtig
3D-printteknologi, der er fri for trappetrins artefakter
og reducerer printtiden fra dage til timer eller endog
minutter.
Begrundelse: ”Juryen var meget imponeret over projektets
disruptive potentiale og holdets iværksætter ambitioner.”
Juryen bag The Bright Idea bestod af:
– Bo Stærmose, bestyrelsesformand
Otto Mønsteds Fond.
– Bjarne Kjær Ersbøll, professor DTU Compute og
medlem af Otto Mønsteds Fonds bestyrelse.
– Kigge Hvid, partner, JA studio.
– Ole Kring, Investment Director, Vækstfonden.
– Jesper Højberg Christensen,
adjungeret professor på CBS.
– Børge Obel, Professor ved Århus Universitet.
The Bright Idea uddeles igen i 2020
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Foto: David Møller

Foto: David Møller

B

usiness Battlefield er en 100% studenterdrevet organisation. Organisationens vision er Shaping The Leaders of Tomorrow.
Efter et års hårdt arbejde fra 10 studerende, fik
denne vision vinger i uge 45, 2019, med støtte fra
blandt andre Otto Mønsteds Fond.
Det centrale for Business Battlefield er, at det skal være
en arena for læring. Derfor fik de 36 deltagere, forud for
fredagens ledelseskonkurrence, to dages intens træning
fra organisationens ekspertpartnere, i egenskaber identificeret som centrale for fremtidens ledere; forhandling,
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BUSINESS

BATTLEFIELD

Foto: David Møller

strategisk kommunikation og krisehåndtering.
Herudover var dagen spækket med feedback til deltagerne fra en kompetent jury bestående af blandt andre
Stine Bosse og Susanne Mørch.
Konkurrencens set-up minder om et gameshow, og udfordrer de studerende til at tænke og handle on-the-go,
og bidrager med givtige erfaringer der ligger uden for
det sædvanlige pensum på CBS.
Arrangementet møder bred opbakning fra både studerende og erhvervslivet, hvilket skaber unikke muligheder for brobygning herimellem.

Særligt for dette års Business Battlefield var, at organisationen fik nyt brand med kick-off kampagnen Orange is
the new blue. Dette foregik med cupcakes og lykkehjul
på Solbjerg Plads (CBS Campus), og skabte stor awareness blandt CBS’s studerende omkring organisationen,
som med sine kun fire år, stadig er forholdsvist ung.
Et andet fokus for året var at brede budskabet ud over
CBS’ grænser. Et initiativ der lykkedes, med deltagere
fra både KU og Aarhus BSS.
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Foto: Charlotte Held Gotfredsen

BLOOM
FESTIVAL OM NATUR OG VIDENSKAB

F

estivalens ambition har været at skabe
indhold, der er lærerigt og vækker nysgerrighed for naturvidenskab hos alle.
Fra børn og unge, der får et kig ind i forskningens verden og møder inspirerende rollemodeller til et voksent publikum, der søger viden,
udfordringer og unikke oplevelser.
Bidraget fra Otto Mønsteds Fond har været med til at
virkeliggøre en række af festivalens aktiviteter, hvis
formål er at højne den naturvidenskabelige interesse og
dannelse. Af aktiviteter kan blandt andet nævnes Bloom
formidlingspris, Talk om Planet B, Vandringer ud i Søndermarken, samt følgende:

MASTERMIND V. ASTRONAUT ANDREAS
MOGENSEN

børneprogram var samarbejdet med København ZOO,
hvor børnene blev inviteret indenfor i dyrerens verden for
at blive klogere på naturbevarelse, DNA-forskning og
dyreliv.

TALK VED ROBERTO KOLTER
Under egetræerne på udendørsscenen Under The Oak
inviterede Professor Emeritus ved Harvard University,
Roberto Kolter, festivalens publikum indenfor i mikrobiologen usynlige verden.
Roberto Kolter er en blandt flere professorer der årligt
tildeles et 3 måneders gæsteprofessorophold ved enten
CBS eller DTU. Professor Roberto Kolter besøgte
DTU fra Maj til August 2019, hvor hans erfaring, viden
og indsigt har givet mange nye perspektiver på DTUs
forskning. Samtidig havde de studerende stor gavn i at
møde og diskutere med én af verdens absolutte top-forskere på det bakteriologiske forskningsfelt.

Andreas Mogensen, astronaut ved European Space
Agency og ph.d. i rumfart fra Austin University, tog
publikum med på opdagelse ud i rummet. Under overskriften ’Set fra rummet’ talte Andreas Mogensen foran
et fyldt telt om ”The Overview Effect” og hans forskning som astronaut.

KIDS, NATURVIDENSKAB FOR 5-11 ÅRIGE
Igen i år trak Blooms børneområde, Kids, fulde huse under
hele festivalen med sjove naturfaglige aktiviteter tilrettelagt
af kompetente formidlere, hvor børnene kunne lege sig
klogere. På programmet var vandhulsture og Bioblitz med
Naturvejlederne på Frederiksberg, forsøg med Cirkus Naturligvis, Københavns Universitets skoletjeneste og raket-affyring med Brorfelde Observatorium. En ny tilføjelse til årets
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Foto: Malthe Ivarsson

HIGH TECH SUMMIT

Foto: DTU Skylab

H

igh Tech Summit er DTU´s topmøde for
forsknings- og innovationsbaseret hightech
og digitalisering. Visionen med topmødet
er at understøtte de nationale mål om at bringe
Danmark i den digitale front, ved at skabe Nordens
førende forskningsbaserede hightech-topmøde, og
samtidig lade det være en mødeplads for digital
innovation og iværksætteri. Det er DTU´s ambition, at skabe et tilgængeligt topmøde for den brede
befolkning med interesse for digitalisering og digital
transformation, inden for områder som klima og
bæredygtighed.

High Tech Summit blev for første gang afholdt i 2017.
Ud over de gennemgående hovedtemaer som digitalisering og innovation, blev der i 2017 fokuseret på state
of the art digitale teknologier, i 2018 på sundhedsteknologi og fødevarer og i 2019 var temaet bæredygtighed
med fokus på energi, miljø og klima.

at skabe mødesteder og matchmaking for digitale talenter,
startups og større danske virksomheder, men også i forhold til international synliggørelse og generel markedsføring. High Tech Summit 2019 var en succes, og tusindvis
af besøgende fra både den offentlige og private sektor,
deltog i fejringen af, men også en kritisk dialog omkring,
seneste teknologiske udviklinger og anvendte løsninger.
DTU Startup Fair opnåede et rekord højt antal besøgende og deltagende startups, hvilket gør det til en effektiv
platform for iværksættere. Udover at en række startups
fik konkrete leads med fra investorer og partnervirksomheder, var der også mange af de deltagende studerende,
der efterfølgende har udtrykt deres interesse for at kaste
sig ud i iværksætteri.

I 2019 var ambitionerne tårnhøje for at skabe den perfekte smeltedigel for studerende, startups, organisationer og virksomheder.
Et af hovedaktiviteterne på High Tech Summit er Startup Fair, en sammenkomst af de nyeste teknologiske
startups fra DTU´s økosystem, både forskere, studerende og fra deres internationale netværk.
Omfanget af Startup Fair, herunder antallet af startups,
besøgende, deltagende investorer, partnere mv. har
været kraftigt stigende. Via bl.a. støtte fra Otto Mønsteds Fond, ønskede DTU at give et markant løft til de
fysiske og indholdsmæssige rammer i 2019 – både ved

Foto: DTU Skylab
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REGNSKAB KONCERN

RESULTATOPGØRELSE
t.kr.

Indtægter

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 

18.349

Resultat af anlægsinvesteringer i andre værdipapirer og kapitalandele 

68.900

Andre driftsindtægter 
Resultat før administrationsomkostninger 

278
87.527

Omkostninger
Administrationsomkostninger 

-7.446

Resultat af primær drift 

80.081

Finansielle omkostninger 

-1.377

Resultat før skat 

78.704

Skat af årets resultat 
Årets resultat 

-221
78.483

Resultatdisponering
Vedtægtsmæssig konsolidering, 10 % af årets resultat ekskl. resultat af kapitalandele i dattervirksomhed  1.248
Overført til uddelingsramme 

77.235

78.483
Indeholdt i administrationsomkostningerne er kr. 38.000
til vedligeholdelse af Otto Mønsteds gravsted.
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BALANCE
t.kr.

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

111

111
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomhed 
Kapitalandele i associerede virksomheder 

0
45.964

Andre værdipapirer og kapitalandele 

392.983

Anlægsaktiver i alt

439.058

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende udbytteskat 

339

Andre tilgodehavender

456

Andre værdipapirer og kapitalandele 
Likvide beholdninger 
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285.770
49.819

Omsætningsaktiver i alt 

336.384

AKTIVER I ALT

775.442

t.kr.

PASSIVER

Fondskapital
Grundfond60.345
Reservefond51.037
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat

0
494.116

Uddelingsramme142.521
Fondskapital i alt

748.019

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser 
Kreditinstitutter 
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder 

21.647
405
0

Skyldige uddelinger

3.909

Anden gæld

1.462

Gældsforpligtelser i alt

27.423

PASSIVER I ALT 775.442
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