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Årsberetning



Forord
Transport- og logistikbranchen har også i 2015 vist stor interesse 
for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således i alt 63 
ansøgninger til et samlet beløb på 8,4 mio. kr. Heraf har der været 
mulighed for at imødekomme 43 ansøgninger helt eller delvist 
med samlede donationer på 1,9 mio. kr.

Efter at ITD på generalforsamlingen i foråret 2015 besluttede at 
indbetale yderligere 5 mio. kr. til FDE Fonden, udgør egenkapi-
talen ved udgangen af 2015 nu ca. 74 mio. kr. De nye midler fra 
ITD har muliggjort, at fonden har kunnet øge sit bidrag til aktivt 
at støtte branchens udvikling i et stadigt mere konkurrencepræ-
get marked.

Fonden har i 2015 fastholdt de 6 defi nerede støtteområder, og 
der er foretaget uddelinger på alle områder. 

Traditionen med at uddele ”Årets talentpris” blev videreført i 
2015. Det samme gælder de almennyttige donationer, hvor FDE 
Fonden – på linje med andre brancher – gerne vil markere trans-
portbranchens CSR-ansvar.

FDE Fonden har i 2015 via historier i pressen lagt vægt på at 
udbrede kendskabet til de projekter, fonden støtter for hermed 
at inspirere til og fremme interessen for at søge midler til nye 
projekter fra fonden.

Fondens bestyrelse har i 2015 yderligere professionaliseret sit 
arbejde ved at udarbejde en forretningsorden, der i videst mu-
ligt omfang efterlever anbefalingerne for god fondsledelse i er-
hvervsdrivende fonde.

Årsberetningen for 2015 indeholder bl.a. en oversigt over fon-
dens donationer, et sammendrag af fondens årsrapport for 2015 
og en oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere in-
deholder årsberetningen et særligt afsnit, der sætter fokus på et 
af fondens hovedområder, nemlig ”Erhvervets image”.

Jens Iwer Petersen
Formand

Fondens formål
FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igang-
sætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har 
relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. 
Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling til 
rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen.

Støtteområder
I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2015 har der været 
givet støtte til projekter inden for alle fondens 6 hovedområder:

1. Forskning og innovation
Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan 
understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik.

2. Videnspredning og uddannelse
Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktik- 
og uddannelsesophold, der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny vi-
den og inspiration på godstransport- og logistikområdet.

3. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdsels-
sikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafi kanter.

4. Erhvervets image
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer trans-
port- og logistikbranchens omdømme.

5. Erhvervets historie
Økonomisk støtte til projekter/bogudgivelser, der fastholder 
dansk landevejstransports historie. Økonomisk bistand til for-
skellige former for seniorarrangementer for forhenværende in-
dehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.

6. Socialt
Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative med-
arbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet gods-
transportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom 
eller lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation.

Årlige donationer
Der er 2 årlige ansøgningsperioder til FDE Fonden: marts og 
september. 

Talentpris
Desuden uddeler FDE Fonden årligt en pris: FDE Fondens talent-
pris. Kandidater til talentprisen vil være enten en transportvirk-
somhed, der har gjort en særlig indsats for at tiltrække, fast-
holde eller udvikle talenter, eller en medarbejder, der i sit daglige 
virke har vist stort engagement og potentiale. Med prisen følger 
et legat på 50.000 kr.
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Transportbranchen er en vigtig spiller i det danske samfund, men 
ofte er det de negative overskrifter, der overtager dagsordenen.

Derfor har FDE Fonden gennem fl ere år arbejdet målrettet med at 
skabe et bedre image for branchen. Således er ”Erhvervets image” 
et af FDE Fondens i alt seks støtteområder.

Bl.a. følgende projekter har i de senere år fået støtte fra FDE Fon-
den:

Sikkerhed for børn
Projektet ”Lastbilkaravanen”, som brancheorganisationen ITD står 
for, har således fået støtte til at øge børns bevidsthed om, at last-
biler er farlige, men at man godt kan være sikker omkring dem 
alligevel.

Kampagnen henvender sig til elever i 0.-2.klasse, og der er skabt 
et univers, hvor man gennem sang og leg får sikkerhed og lastbi-
lernes arbejde helt frem på skærmen hos børnene. Resultatet er 
større tryghed og gode vaner for de små poders færden i trafi kken.

Ved hvert besøg deltager politiet, lokale vognmænd samt en skue-
spiller, der spiller lastbilchaufføren Magda. 

I 2015 besøgte ”Lastbilkaravanen” 1.500 elever på 10 skoler. Da 
alle besøg har været fl ittigt dækket af medierne, er kendskabs-
udbredelsen af kampagnen dog væsentligt større end de direkte 
berørte elever.

Sunde chauffører
Et andet spændende projekt, som FDE Fonden har støttet, er ”Sund 
på farten”, der fokuserer på chaufførernes sundhed. 

Lastbilchaufførerne har i sagens natur ikke de bedste muligheder 
for at dyrke motion bag rattet, og det kan også være svært at leve 
sundt, når kontoret består af et førerhus. Projektet fokuserer derfor 
på, hvordan chaufførerne i deres daglige hvil og pauser får lavet 
forskellige kropslige øvelser, så pulsen hurtigt kommer i vejret ved 
brug af de redskaber, der er lige ved hånden, nemlig selve lastbilen. 

Samtidig har ”Sund på farten” også fokus på at få chaufførerne til 
at spise sundere, bl.a. gennem god planlægning.

Lokale idéer
FDE Fonden har dog ikke kun støttet nationale kampagner. Der 
er også som et pilotprojekt givet penge til et stort ”åbent hus-
arrangement” hos vognmandsforretningen Poul Schou i Odense.

Her kunne børn, barnlige sjæle, entusiaster samt alle andre kom-
me ud og kigge nærmere på landevejens kæmper. Ud over lastbiler 
var der også affaldsbiler, kraner, trafi kskole for børn, hoppeborge 
og meget andet til stede.

Over 550 personer deltog i den begivenhedsrige dag, og det er et 
rigtigt fi nt eksempel på, at en lokal vognmand kan være med til 
at forbedre branchens image ved at lave et sådant arrangement.

FDE Fonden vil fortsat arbejde for at forbedre transportbranchens 
image ved at støtte relevante projekter, der medvirker hertil.

FDE Fonden arbejder for 
en sund, sikker og synlig branche
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Oversigt over donationer i 2015

Forskning og innovation
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Lastbilkaravanen ITD 50.000

Studietur Bruxelles Ribe Amts Vognmandsforening af 2012 50.000

Nem Elev – fase 1 ILT 50.000

Studietur - ITD Netværk Ledere – Tyskland ILT max. 75.000

Forretningsudviklingsmodel for små og ILT 100.000
mellemstore transportvirksomheder

Gennemførelse af branding koncept for branchen Danske Speditører 100.000

Nem Elev – fase 2 ILT 150.000

Forskningens døgn Aabenraa Kommune 20.000

Videnspredning/uddannelse
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studietur – Tyskland Uddannelsescenter Holstebro max. 36.000

Studietur – Barcelona AMU Nordjylland 10.000

Opkvalifi cering/uddannelse af ordblinde medarbejdere K. Hansen Transport A/S 50.000

Studietur Student Union og Logistics 18.000

Studietur – Texas Aarhus Business College 15.000

Studietur - ITD Netværk særtransport – Tyskland ITD max. 81.200

Studietur – Sydspanien AMU Nordjylland 5.000

Studieophold - Høgskolen, Bergen, Norge Cecilie Rindom Kristensen, Århus 10.000

Studietur – Nordspanien Irun / Bilbao Erfa gruppen Jylland Rundt 27.000

Studietur – Holland og Tyskland (veteranlastbiler) Jens Chr. Beck på vegne af en gruppe vognmænd 25.000

Nyrevison og trykning af ITD 40.000
”Sikringsmanual til inspiration”

Udstilling om vejgodstransport  Energimuseet 50.000

Implementering af NSAB 2015 Danske Speditører 150.000

Studietur – London AMU Nordjylland 7.500

Studietur – Barcelona AMU Nordjylland 7.500

Undervisningsmateriale til nye fag International Business College 48.540
”Speditionsøkonomi” og ”Salg og service for speditører”

Studietur – Barcelona AMU Nordjylland 8.000

Færdelssikkerhed
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Snebro Hirtshals Transport Center p/s 150.000
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Erhvervets image
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Indspilning og publicering af musik fra ITD 50.000
Lastbilkaravanen

Genoptryk af Brumbassen ITD 50.000
(Børnebog til Lastbilkaravanen)

Sund på farten ITD 150.000

Truck Amok Aabenraa Erhvervsforening 10.000

Erhvervets historie
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Seniortur ITD Seniorklub 60.000

Bog – Vejen frem Anneberg Transport A/S 40.000

Kulturhistorisk væg SPF Danmark A/S 20.000

Bog – Jubilæum Torben Rafn & Co. A/S 40.000

Jubilæumsvideo Rebsdorf-Spedition A/S 20.000

Bog – 90 års jubilæum J. Chr. Koldkur Transport A/S 40.000

Silkeborg Veteranløb Jens Konrad A/S 10.000

Billeder Bjørn Kjer 18.000

Socialt
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Ulykke chauffør  20.000

Ulykke administrativ medarbejder – Massagestol  20.000

Arbejdsulykke chauffør  20.000

Sygemeldt chauffør  20.000

Chaufførs datter kræftsyg  20.000

Oversigt humanitære donationer 2015
• En god jul til alle, Sønderborg
• Et hjerte for alle, Aabenraa
• Haderslevs Hjertegave
• Julemærkehjemmene i Danmark
• Danmarksindsamlingen ”Mod uretfærdighed”
• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”.

FDE Fondens talentpris 2015
FDE Fondens talentpris 2015 blev uddelt i forbindelse med 
ITD’s generalforsamling d. 18. april 2015 i Padborg. Prisen 
gik til teknisk assistent Steffen Elbæk, Give Goodwind A/S.
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Fondens økonomi

Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 

Resultatopgørelse  2015 t.kr.

Indtægter

Afkast værdipapirer m.v. .................................................................................................................................  1.172

Udgifter

Administration, revision, bestyrelsesmøder m.v.  .......................................................................................................  153

Annoncer, hjemmeside m.v.  ................................................................................................................................. 27

...........................................................................................................................................................................................  180

Skat af årets resultat ...........................................................................................................................................  0

Årets resultat  .................................................................................................................................................  993

Foretagne udlodninger  ...................................................................................................................................  2.343

Overført til fondens reserver  ...........................................................................................................................  -1.350

Balance

Aktiver

Værdipapirer  ..............................................................................................................................................  73.440

Likvide beholdninger og andre tilgodehavender  .....................................................................................................  2.950

........................................................................................................................................................................................76.390

Passiver

Egenkapital  ...............................................................................................................................................  74.674

Anden gæld og skyldige udlodninger  ..................................................................................................................  1.716

...............................................................................................................................................................  76.390
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Bestyrelse

John V. Thomsen

Gert Jakobsen

Tove Sommer Juhl

Sven Buhrkall

Mogens TherkelsenJens Iwer Petersen

Anders Hjulmand

Erfaring fra bestyrelses- og tillidshverv

• TryghedsGruppen smba/Tryg Fonden (næstformand)
• Nordea Liv & Pension A/S
• DSB
• H.P. Therkelsen A/S (næstformand)
• Institut for Transportstudier (næstformand)
• Transportbranchens Uddannelsescenter A/S
• FDE Fonden (formand)
Erfaring med repræsentantskabsarbejde fra bl.a. Nykre-
dit, Sydbank og TryghedsGruppen/Tryg Fonden

• H.P. Therkelsen (formand)
• Union Bank Flensborg (formand)
• DI Transport, faggruppen: Infrastruktur, transport
• Flensborg Avis
• UdviklingsRåd Sønderjylland
• Frøslev Efterskole
• Dansk/Tysk Handelskammer
• Dansk/Tysk Transportkommission
• Dansk/Tysk Business Forum
• Hærvejskomiteen
• FDE Fonden

• ITD (formand)
• FDE A/S
• FDE Fonden

• H.P. Therkelsen A/S
• FDE A/S
• FDE Fonden

• Danske Speditører (landsformand)
• Hytor A/S (formand)
• Kudsk og Dahl A/S (formand)
• Hirtshals Havn
• Nordisk Speditørforbund (præsident)
• H.P. Therkelsen A/S
• CLECATs Road Logistics Institute i Bruxelles (formand)
• Transportøkonomisk Forening
• Institut for Transportstudier (formand)
• Hedorf A/S (formand)
• HKS Fonden (formand)
• Gram Færdigbeton, Holger Kudsk Invest A/S
• Jyske Bank A/S (formand)
• FDE Fonden
• Medlem af Folketinget (Venstre)

• Det Kongelige Teater (næstformand)
• Kunsten – Museum of Modern Art (formand)
• Aalborg Teater (formand)
• Utzon Center A/S (formand)
• Tryg Forsikring A/S
• Nordjyske Jernbaner A/S (formand)
• Friis & Moltke A/S (formand)
• Sawo A/S (næstformand)
• Pava Produkter A/S (formand)
• TryghedsGruppen SMBA/Tryg Fonden
• FDE Fonden
• M.fl .
Erfaring med repræsentantskabsarbejde fra bl.a. Tryg-
hedsGruppen SMBA/Tryg Fonden og Realdania

• FDE Fonden
• KV (Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere)
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Erhvervsmæssig baggrund

• 1982-2010 adm. direktør i ITD/FDE

• 1983-2012 adm. direktør i 
 H.P. Therkelsen A/S

• Gert Jakobsen Transport ApS

• Direktør i bank
• Direktør i FDE

• Cand. oecon. fra Århus Universitet
• Økonomikonsulent hos De Samvirkende 
 Landboforeninger
• Uddannelsesleder Danmarks Sparekas-
 seforening (Finansrådet)
• Vicedirektør i Foreningen af Danske 
 Eksportvognmænd (ITD/FDE)
• Adm. direktør i fl ere transportvirksom-
 heder
• Selvstændig virksomhedsrådgiver siden 
 1998
Sideløbende ekstern lektor ved Syddansk 
Universitet samt censor på bl.a. Århus 
Universitet.

• Siden 1979 advokat, HjulmandKaptain 
 (møderet for Højesteret siden 1987)

• 1987-1999 stifter/direktør månedsma-
 gasinet TransInform
• 1999-2009 adm. direktør Dansk Trans-
 port Forlag A/S

I bestyrel-
sen siden

2009

2009

2014

2009

2009

2009

2009

Født

1950

1946

1958

1953

1949

1951

1947

Navn

Formand 
Jens Iwer Petersen
Direktør, Sønderborg

Bestyrelsesmedlem
Mogens Therkelsen
Direktør, Padborg

Bestyrelsesmedlem
Gert Jakobsen 
Vognmand, Hornslet

Bestyrelsesmedlem
John V. Thomsen
Direktør, Vejle

Bestyrelsesmedlem
Sven Buhrkall
Direktør, Rødding

Bestyrelsesmedlem
Anders Hjulmand
Advokat, Aalborg

Bestyrelsesmedlem
Tove Sommer Juhl
Direktør, Kollund
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FDE Fonden administreres af ITD

Administrator
Chef for HR, Uddannelse, Kommunikation & Marketing, Jo Madsen

Fondssekretær
Teamleder, Mette S. Jacobsen


