Årsberetning
2019

FDE Fonden · Lyren 1 · 6330 Padborg · Tlf. 7467 1233 · Fax 7467 4317 · fdefonden@fdefonden.dk · www.fdefonden.dk

Fondens formål
Uddrag af FDE Fondens vedtægter, § 3 formål:
3.1	
FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte 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.
3.2	
I det omfang Fondens primære formål efter bestyrelsens vurdering er udtømt, herunder hvis der ikke er relevante projekter og aktiviteter, som Fonden
kan støtte eller deltage i, kan bestyrelsen beslutte at anvende alle eller en del af
Fondens disponible kapital til Fondens subsidiære formål. Fondens subsidiære formål består i – efter bestyrelsens nærmere beslutning om form og omfang m.v. – at yde støtte til humanitære formål. Dette kan for eksempel, men
ikke nødvendigvis, udelukkende ske ved ydelse af donationer til humanitære
organisationer eventuelt efter ansøgning fra disse.

Forord
I 2019 har FDE Fonden eksisteret i 10 år. Fonden har igennem
årene med få ændringer holdt fast i de områder, som Fonden yder
støtte til.
Fondens bestyrelse har i 2019 gennemført en strategiproces for at
genvurdere støtteområderne og de administrative procedurer, der
bliver anvendt i forbindelse med ansøgninger og uddelinger. De
besluttede ændringer er nærmere omtalt på Fondens hjemmeside
og vil blive taget i anvendelse for ansøgninger fra 2020.
Det er endvidere besluttet, at ”FDE Fondens Talentpris” fra 2020
erstattes af ”FDE Fondens Initiativpris”.
Transport- og logistikbranchen har også i 2019 vist stor interesse for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således 132
ansøgninger til et samlet beløb på kr. 6 mio. Heraf har der været
mulighed for at imødekomme 61 ansøgninger helt eller delvist
med et samlet støttebeløb på kr. 1,35 mio.
Fondens egenkapital udgør ved udgangen af 2019 kr. 97,2 mio.
Heraf udgør stamkapitalen kr. 93,3 mio. Fonden har siden første
uddeling i 2010 doneret kr. 14,5 mio. kr. i støtte til projekter, aktiviteter og initiativer til gavn for transport- og logistikbranchen.
Også i 2019 uddelte FDE Fonden i forbindelse med ITD’s generalforsamling ”Årets talentpris”.
FDE Fonden har fortsat sin meget åbne kommunikation via bl.a.
hjemmesiden og pressemeddelelser.
Fondens bestyrelse lægger endvidere vægt på i videst muligt omfang at efterleve anbefalingerne for god fondsledelse, hvilket også
fremgår af hjemmesiden.
Årsberetningen for 2019 indeholder bl.a. en oversigt over årets
donationer, et sammendrag af Fondens årsrapport for 2019 og en
oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere indeholder
årsberetningen et særligt afsnit, der sætter fokus på Fondens
revision af sine støtteområder.

Jens Iwer Petersen
Formand
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Støtteområder
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 viden og
inspiration på godstransport- og logistikområdet.
3. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdsels
sikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.
4. Erhvervets image
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer transport- og logistikbranchens omdømme.
5. Erhvervets historie
Økonomisk støtte til projekter/bogudgivelser, der fastholder dansk
landevejstransports historie. Økonomisk bistand til
forskellige former for seniorarrangementer for forhenværende
indehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.
6. Socialt
Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative
medarbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet
godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig
sygdom el. lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation.
I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2019 har der været
givet støtte til projekter inden for alle Fondens hovedområder.

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

Talentpris:
Desuden uddeler FDE Fonden årligt en pris: FDE Fondens talentpris. Kandidater til talentprisen vil være enten en transportvirksomhed, der har gjort en særlig indsats for at tiltrække, fastholde
eller udvikle talenter, eller en medarbejder der i sit daglige virke
har vist stort engagement og potentiale. Med prisen følger et legat
på 25.000 kr.

Fonden reviderer strategi og udvider
støtteområder
FDE Fonden har siden sin etablering i oktober 2009 haft som sit
hovedformål at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i
projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til
gavn for godstransport- og logistikbranchen, inden for en række
hovedområder.
Disse hovedområder har ligget forholdsvist fast gennem perioden
– dog undervejs udvidet med det særskilte støtteområde: ”Færdselssikkerhed”, da Fonden fortløbende modtog (og stadig modtager) en række gode og relevante ansøgninger inden for dette felt.
I forlængelse af at FDE Fonden i efteråret rundede sit første årti som
fond, gennemførte bestyrelsen en strategiproces og herunder gav
de Fondens støtteområder ”et serviceeftersyn”, så Fonden til stadighed har fokus på at støtte de projekter, der til enhver tid har aktuel
relevans og værdi for godstransport- og logistikområdet.
Fonden vil fremadrettet støtte følgende hovedområder:
•
Forskning og innovation
•
Videnspredning og uddannelse
•
Færdselssikkerhed
•
Erhvervets image og historie
•
Fyrtårns-/signaturprojekter
Og herudover anvende midler til uddeling til rent sociale formål
relateret til godstransport- og logistikbranchen.
Forskning og innovation
I forhold til dette støtteområde vil FDE Fonden fortsat yde
økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan
understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik. Men
som noget nyt er nu konkret nævnt områder som f.eks. ”Klima og
miljø”, ”Digitalisering og automatisering” og ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”. Alle yderst aktuelle og relevante emner for
transport- og logistikbranchen i disse år.
Videnspredning og uddannelse
For FDE Fonden er det fortsat vigtigt at kunne støtte op om
erhvervets uddannelser i form af løbende udvikling af uddannelsernes indhold og udvikling af nye uddannelser og støtte op om
kompetenceudvikling i form af ny viden og inspiration direkte
rettet mod godstransport- og logistikområdet. Hvor Fonden tidligere har imødekommet ansøgninger fra den enkelte studerende
om støtte til studierejser, studieophold mv. har Fonden nu valgt,

at økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktikog uddannelsesophold skal søges af og tildeles til et givent antal
studerende gennem uddannelsesinstitutioner, organisationer mv.
Færdselssikkerhed
Til dette støtteområde er der ikke sket ændringer. Her vil der fortsat
være tale om at yde økonomisk støtte til projekter og initiativer, der
øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.
Erhvervets image og historie
Dette var tidligere to støtteområder, som Fonden har lagt sammen
under ét, da de på mange måder ligger i forlængelse af hinanden.
Fonden ønsker her at yde økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer godstransport- og logistikbranchens omdømme
og synlighed. At give økonomisk støtte til projekter, der fastholder
dansk landevejstransports historie, eksempelvis i form af bogudgivelser, der tilføjer nye kapitler til branchens historie. Og at yde
økonomisk bistand til forskellige former for seniorarrangementer
for forhenværende indehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.
Fyrtårns-/signaturprojekter
Her er der tale om et egentligt nyt støtteområde. Fonden vil på
eget initiativ kunne igangsætte og støtte innovative projekter
og initiativer til gavn for godstransport- og logistikbranchen, der
ligger inden for Fondens støtteområder. Fonden kan også i særlige
tilfælde støtte projekter i konkrete virksomheder forudsat at
resultater og viden fra projektet bliver gjort tilgængelig for hele
godstransport- og logistikbranchen.
Sociale tildelinger
Fonden vil fortsat yde økonomisk støtte til vognmænd, chauffører
og administrative medarbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom el. lignende er kommet i en trængt og
ulykkelig situation.
FDE Fonden har med de foretagne justeringer af støtteområderne
ønsket at bakke op om transport- og logistikbranchens vigtigste
udfordringer i de kommende år og understøtte projekter og initiativer, der fremmer branchens konkurrenceevne og placering helt
fremme i Europa.
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Oversigt over donationer i 2019
Forskning og innovation
Ansøgningens navn
Forskningsprojekt - dyretransporter og chauffører

Beløbsmodtager
Københavns Universitet

Beløb i kr.
50.000

Videnspredning/uddannelse
Ansøgningens navn

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Studietur Madrid, Spanien

AMU Nordjylland

10.000

Studietur – certifikat-kurser i andre lande

AMU Fyn

10.000

Højne og modernisere de merkantile erhvervsuddannelser, heriblandt speditionsuddannelsen

Viden om data

100.000

Studietur Bremen, Tyskland

AMU Nordjylland

10.000

Studietur Madrid, Spanien

AMU Nordjylland

10.000

Studietur Lissabon, Portugal

AMU Nordjylland

10.000

Studieophold - Singapore

Studerende Copenhagen Business School

5.000

Studietur - England

ZBC, Transport og logistikskolen

10.000

Studietur - Polen

ZBC, Transport og logistikskolen

10.000

Studieophold - Global SCLM

15 Studerende Copenhagen Business School

15*5.000

Online-kurser - NSAB2015 + ADR

Danske Speditører

52.000

Studietur Bruxelles

EUC Lillebælt

10.000

Studieophold Cranfield University

Studerende

5.000

Konference om fodersikkerhed, kundefokus
og certificering

ITD

20.000

Studieophold - Singapore

Studerende Copenhagen Business School

5.000

Studieophold - Singapore

Studerende Copenhagen Business School

5.000

Studietur Madrid, Spanien

AMU Nordjylland

10.000

Studietur Polen

ZBC, Transport og logistikskolen

20.000

Studieophold - Singapore

Studerende IT Universitetet København

5.000

Veteranlastbilens dag 2019

Vognmand Frank Nørager & Co A/S

20.000

Studietur - Tyskland

Ribe Amts Vognmandsforening

10.000

Seniortur - Esbjerg

ITD Seniornetværk

60.000

Studietur Porto, Portugal

AMU Nordjylland

10.000

Studietur Tyskland

AMU Nordjylland

10.000

Studietur Prag

Dekra Erhvervsskole

11.900

Studietur til München, Tyskland

ITD Netværk

75.000

Studietur - Tyskland

EUC Lillebælt

15.000

Studietur til München, Tyskland

ITD Netværk

75.000

Studietur - Tyskland

EUC Lillebælt

15.000

Afklare/udvikling forløb til privatisteksamen
for speditionselever på akademi

IBC

50.000

Lastbilmonteret kransoftware

EUC Lillebælt

25.000

Studieophold Austin,Texas, USA

Aarhus Business College

15.000

Studietur Madrid, Spanien

AMU Nordjylland

10.000
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Færdselssikkerhed
Ansøgningens navn

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Jubilæumstræf 2020

RC Model Truck Fyn

50.000

Markedsføring – Hovedet med i trafikken 2020

ITD

35.000

VR-briller + opgaver – Hovedet med i trafikken 2020

ITD

50.000

T-shirts – Hovedet med i trafikken 2020

ITD

36.300

Undervisningslastbil – Lastbilkaravanen 2019

ITD

50.000

Refleksveste – Lastbilkaravanen 2019

ITD

50.000

Videreudvikling af undervisningsmateriale samt tryk af
Brumbassebogen – Lastbilkaravanen 2019

ITD

50.000

Gule veste til højresvingskurser

Skive og Omegns Vognmandsforening

5.000

Erhvervets image
Ansøgningens navn

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Billedbase - kvindelige rollemodeller fra
vejgodstransporten

ITD

110.000

Influencer, der kan trække unge mennesker til
transportuddannelserne

Dekra

50.000

Transportens Dage 2019

Business Aabenraa

50.000

Kaffemaskiner, bænke og telte til klubben

Dansk Lastbil Nostalgi

35.000

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Erhvervets historie
Ansøgningens navn
Klubbog 2020

Klubben - Danske chauffører på Østeuropa
og Mellemøsten

15.000

Nordjysk Veteranrally 2019

Dansk Lastbil Nostalgi

10.000

Socialt
Ansøgningens navn

Beløbsmodtager

Sygdom

Beløb i kr.
10.000

Oversigt humanitære donationer 2019

FDE Fondens talentpris 2019

• Danmarksindsamlingen ”Styrk verdens piger”

FDE Fondens talentpris 2019 blev uddelt i forbindelse med ITD’s generalfor-

• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”

samling d. 6. april 2019 i Horsens. Prisen gik til transportplanlægger Martin

• Danmarksindsamlingen ”Danmark Planter træer”

Damgaard Larsen fra SPF-Danmark A/S i Vejen.
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Fondens økonomi
Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019
Resultatopgørelse		

2019 kr.

Indtægter
Afkast værdipapirer m.v........................................................................................................................................................................................ 2.358.424
Udgifter
Kapitalforvaltning, administration, revision, hjemmeside, annoncer, bestyrelsesmøder m.v....................................................................... 637.095
Resultat før skat..................................................................................................................................................................................................... 1.721.329
Skat af årets resultat....................................................................................................................................................................................................... -139
Årets resultat ......................................................................................................................................................................................................... 1.721.468
Foretagne udlodninger ........................................................................................................................................................................................ 1.363.483

Balance
Aktiver
Værdipapirer og likvide beholdninger .............................................................................................................................................................. 98.798.810
................................................................................................................................................................................................................................ 98.798.810
Passiver
Egenkapital * ....................................................................................................................................................................................................... 97.219.344
Anden gæld og skyldige udlodninger ................................................................................................................................................................. 1.579.466
98.798.810
* heraf stamkapital kr. 93.343.013

Revisor
Revisionscentret Aabenraa
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Steen Bundgaard

John V.
Thomsen

Gert Jakobsen

Sven Buhrkall
Jens Iwer Petersen

Peter Provstgaard

Anders Hjulmand

Bestyrelse
Navn

Født

I bestyrelsen siden

Erhvervsmæssig baggrund

Erfaring fra bestyrelses- og tillidshverv

Formand
Jens Iwer Petersen
Direktør, Sønderborg

1950

2009

• 1982-2010 adm. direktør i ITD/FDE

• 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.
Nykredit, Sydbank og TryghedsGruppen/Tryg Fonden

Bestyrelsesmedlem
Gert Jakobsen
Vognmand, Hornslet

1958

2014

• Gert Jakobsen Transport ApS

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

Bestyrelsesmedlem
John V. Thomsen
Direktør, Vejle

1953

2009

• Direktør i bank
• Direktør i FDE

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

Bestyrelsesmedlem
Sven Buhrkall
Direktør, Fanø

1949

2009

• Cand. oecon. fra Århus Universitet
• Økonomikonsulent hos De Samvirkende
Landboforeninger
• Uddannelsesleder Danmarks Sparekasseforening (Finans Danmark)
• Vicedirektør i Foreningen af Danske
Eksportvognmænd (ITD/FDE)
• Adm. direktør i flere transportvirksomheder
• Selvstændig virksomhedsrådgiver siden
1998
Sideløbende ekstern lektor ved Syddansk
Universitet samt censor på bl.a. Århus
Universitet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesmedlem
Anders Hjulmand
Advokat, Aalborg

1951

2009

• Siden 1979 advokat, HjulmandKaptain
(møderet for Højesteret)

• Det Kongelige Teater (næstformand)
• Utzon Center A/S (formand)
• Nordjyske Jernbaner A/S (formand)
• Friis & Moltke A/S (formand)
• Pava Produkter A/S (formand)
• FDE Fonden
• M.fl.
Erfaring med repræsentantskabsarbejde fra bl.a.
Realdania

Bestyrelsesmedlem
Peter Provstgaard
Direktør, Kollund

1954

2017
(20102014)

• 1991 Dansk Transport Kompagni A/S

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

Bestyrelsesmedlem
Steen Bundgaard
Ålsgårde

1952

2018

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cand. Jur. fra Københavns Universitet
Konsulent i Transportministeriet
Danmarks transportattaché ved EU
Direktør Danske Speditører (1990-1992)
Direktør Turistvognmændenes Landsforening/Danske Busvognmænd
(1992-2017)

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)
Medlem af Folketinget (Venstre)
Fanø Museum
FDE Fonden

Nordisk Speditørforbund
Persontransport komiteen IRU (Formand 2000-2004)
Vognmandens Fond (Formand 1992-2016)
FDE Fonden
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FDE Fonden har en administrationsaftale med ITD
Administrator
Chefkonsulent, Jo Madsen
Fondssekretær
Medlemskonsulent, Mette S. Jacobsen

