
Beretning for 2017. 

 
 

I 2016 uddelte vi sammen med kommunen H.C. Ørstedprisen for femte gang. 
Prisen gik til professor Minik Rosing for hans internationalt anerkendte 
geologiske  forskning i Grønland. 
Overrækkelsen foregik i ØP. Efter overrækkelsen holdt Rosing en 
festforelæsning, som var meget velbesøgt. 
I år vil prisoverrækkelsen ske på Ørsteds fødselsdag tirsdag den 14. august. 
Men det  bliver et helt andet event i år. 
Vores selskab har siden efteråret 2017 haft kontakt med energiselskabet 
ØRSTED, der jo tidligere hed DONG. ØRSTED ønsker at brande deres nye 
navn, og vi er selvsagt villige til at medvirke hertil med sponsorater som 
modydelse. På nuværende tidspunkt har vi indgået en aftale, der for så vidt 
angår prisen indebærer følgende: 
Med  kommunen som vært vil H.C. Ørstedselskabet med støtte fra ØRSTED den 
14 august  uddele disse priser inden for naturvidenskab : 
 

 H.C.Ørsted forskerprisen på kr. 50.000 som anerkendelse af en 
forskningsindsats. Prisvinderen vil tillige modtage en kunstværk af 
kunstneren Sabine Majus Hansen. 

 To H.C.Ørsted forskerspirepriser hver på kr. 10.000 som tilskyndelse til 
to unge forskeres fortsatte arbejde. 
 

Desuden uddeles samme dag 4 studielegater. Legaterne, der kan søges af 
studerende på landets universiteter, skal fremme interessen for naturvidenskab 
og nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora. Legaterne kan 
således søges af studerende inden for både naturvidenskab og humaniora. 
Studielegaterne er hver  især på kr. 50.000. Ansøgningsperioden er startet og 
løber indtil 14. maj. ØRSTED screener ansøgningerne, hvorefter H.C. 
Ørstedselskabets priskomité udvælger modtagerne samtidig med, at årets 
prismodtagere udvælges. 
På vores hjemmeside www.hcoersted.dk  er der flere oplysninger om 
studielegaterne,   
 
Siden ØRSTED meldte navneændringen ud, har der været utilfredshed blandt 
nogle efterkommere af H.C. Ørsted med brugen af Ørsted-navnet. Nogle af dem 
har indgivet et søgsmål mod ØRSTED i den anledning. 



Vores selskab har intet med den tvist at gøre. 
Vi er glade for at medlemmer af Ørsted-familien er medlemmer af vores 
selskab, da de dermed styrker vores indsats for at udbrede Ørsteds syn på 
naturvidenskab og for at gøre unge interesserede i naturvidenskab. 
Tilsvarende er vi glade for ØRSTEDs sponsorstøtte til at realisere vores 
målsætning. 
 
 
I efteråret 2016 blev vores udstilling flyttet til museets lokaler på Jens 
Winthersvej. Udstillingen var i fine rammer og blev i 2017 udvidet med 
forskellige Ørsted relaterede genstande, som museet havde lånt på Danmarks 
tekniske museum i Helsingør.  
Nu har museet ønsket at benytte lokalerne til egne udstillinger. Derfor er 
udstillingen nu pakket ned i LEF´s kælder. Bestyrelsen har en vision om at  
forny og genopstille udstillingen i egnede lokaler og at benytte den til 
skoletjeneste. 
 
Regnskabet er udsendt og indeholder intet overraskende. 
 
Jeg takker mine bestyrelseskolleger Kim Hansen og Poul Eriksen for godt 
samarbejde. 
 
April 2018. 
 
Troels Krøyer, formand. 

 
 
 
 


