Årsberetning
2021

FDE Fonden · Lyren 1 · 6330 Padborg · Tlf. 7467 1233 · 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
Transport- og logistikbranchen har også i 2021 vist stor interesse for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således 34
ansøgninger til et samlet beløb på kr. 3,17 mio. Heraf har der været
mulighed for at imødekomme 20 ansøgninger helt eller delvis med
et samlet støttebeløb på kr. 991.000. På grund af Covid-19 er en
del projekter, der har modtaget tilskud blevet udsat. Men det er
forventningen, at disse vil blive gennemført i 2022.
Fondens egenkapital udgør ved udgangen af 2021 kr. 105,8 mio.
Heraf udgør stamkapitalen kr. 97,9 mio. Fonden har siden første
uddeling i 2010 doneret i alt kr. 16,9 mio. kr. i støtte til projekter,
aktiviteter og initiativer til gavn for transport- og logistikbranchen.
I 2021 uddelte fonden for anden gang ”FDE Fondens Initiativpris”.

Årsberetningen for 2021 indeholder bl.a. en oversigt over årets
donationer, et sammendrag af fondens årsrapport for 2021 og en
oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere indeholder
årsberetningen et særligt afsnit med en beskrivelse af fondens
indsatsområder det forgangne år.

Vi ønsker god læsning.

Jens Iwer Petersen
Formand

FDE Fonden har fortsat sin meget åbne kommunikation via bl.a.
hjemmesiden og gennem pressemeddelelser.
Fondens bestyrelse lægger også fortsat vægt på i videst muligt
omfang at efterleve anbefalingerne for god fondsledelse, hvilket
også fremgår af hjemmesiden.

Støtteområder
1. Forskning og innovation
Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan
understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik, som
f.eks. inden for områder som: ”Klima og miljø”, ”Digitalisering og
automatisering” og ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”.
2. Videnspredning og uddannelse
Økonomisk støtte til uddannelsesinstitutioner direkte rettet mod
godstransport- og logistikområdet i forhold til løbende udvikling af
uddannelsernes indhold og udvikling af nye uddannelser.
Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktikog uddannelsesophold tildelt gennem uddannelsesinstitutioner,
organisationer mv., der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny viden og
inspiration direkte rettet mod godstransport- og logistikområdet.
Støtten kan ikke søges af privatpersoner men alene af uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. til videre fordeling til et givent
antal studerende.
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3. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.
4. Erhvervets image og historie
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer godstransport- og logistikbranchens omdømme og synlighed. Økonomisk støtte til projekter, der fastholder dansk landevejstransports
historie, ex. i form af bogudgivelser, der tilføjer nye kapitler til
branchens historie. Økonomisk bistand til forskellige former for
seniorarrangementer for forhenværende indehavere/ledere af
vognmands-/transportvirksomheder.
5. Fyrtårns-/signaturprojekter
Fonden kan på eget initiativ 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.
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 2020 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.
Desuden uddeler Fonden årligt: FDE Fondens Initiativpris. Prisen
kan gives til virksomheder, organisationer, uddannelses- og
forskningsinstitutioner eller enkeltpersoner, der har taget/vist ét
særligt initiativ, der kan være med til at understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik samt styrke erhvervets konkurrenceevne. Med prisen følger et legat på 50.000 kr., et diplom
og en statuette.

FDE Fonden understøtter transportbranchen bredt
FDE Fonden har det sidste år emnemæssigt ydet støtte bredt fordelt
over Fondens støtteområder. Der har fortsat været fokus på såvel
forskning og innovation, videnspredning og uddannelse, færdselssikkerhed og på erhvervets image og historie.
Der er givet tilskud til et større antal studieture, hvor studerende og
transportlærlinge har kunnet hente inspiration og søge viden internationalt. En del af disse ture er blevet udsat grundet Covid-19, men det
er forventningen, at disse vil blive gennemført i 2022.
Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft er fortsat en stor udfordring
for transport- og logistikbranchen. Fonden har derfor blandt andet
støttet op om imagevideoer for tiltrækning af kvinder i transportbranchen. Tiltrækning af unge til branchen er ligeledes et fokuspunkt,
hvor FDE Fonden har ydet støtte til et projekt med titlen ”Flere unge
i transportbranchen”. Et projekt, som har fokus på at skabe kontakt
mellem de unge, transporterhvervet, uddannelsesinstitutioner og
jobcentrene. Endvidere har Fonden økonomisk støttet op om en
kommunal ”TransportUge” for elever fra 10. klasser.

I forhold til vidensdeling har Fonden medfinanceret en undersøgelse
af om og hvorfor kunder i fremtiden vil vælge den ”digitale speditører”. Projektet beskriver, hvad en digital transport- og logistikudbyder
er og hvordan digitalisering vil komme til at ændre det danske transportmarked i fremtiden. Fonden har i forlængelse heraf ligeledes
støttet økonomisk op omkring afholdelse af en digitaliseringskonference.
”Lastbilkaravanen” har også i 2021 med støtte fra FDE Fondens uddelt refleksveste til alle 2. klasses elever i Danmark, ligesom projektet
”Hovedet med i Trafikken” har besøgt elever i 8. klasse og informeret
om trafiksikkerhed.
Hvad angår færdselssikkerhed har fonden bl.a. støttet projektet ”Snebro til undervisningsbrug”, der skal give chauffører under uddannelse
indsigt i brugen og vigtigheden af at afise lastbilens tag. Endvidere
har Fonden givet støtte til at opdatere undervisningsmaterialet
”Sving sikkert til højre” som bruges til undervisning ved bl.a. efteruddannelse af erhvervschauffører.
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Oversigt over donationer i 2021
Forskning og innovation
Ansøgningens navn
Opdatering af undervisningsmaterialet ”Sving sikkert
til højre” for erhvervschauffører

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Rådet for Sikker Trafik

112.000

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Videnspredning/uddannelse
Ansøgningens navn
Flere unge til transportbranchen

AMU Fyn

100.000

Imagevideoer – En dag som kvinde i transportbranchen

Dekra

67.000

Fremtidens digitale speditører

3-top I/S

75.000

Studietur Tyskland – Chaufførelever

AMU Nordjylland

10.000

TransportUgen – for 10. klasser

Business Aabenraa

50.000

Studieture Polen – Lager-, terminal- og chaufførelever

ZBC, Transport og Logistikskolen

30.000

Studieture Tjekkiet – Lager-, logistik- og chaufførelever

ZBC, Transport og Logistikskolen

16.000

Studietur Tyskland – Lager- og transportelever

AMU Nordjylland

14.000

Studietur Tyskland – Chaufførelever

AMU Nordjylland

16.000

Studietur Tyskland – Chaufførelever

AMU Nordjylland

18.000

Færdselssikkerhed
Ansøgningens navn

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Lastbilkaravanen 2020 – Musikvideo, veste til alle
2. klasser i Danmark mv.

ITD

100.000

Hovedet med i trafikken – 8. klasser

ITD

40.000

Snebro til undervisningsbrug

ZBC, Transport og Logistikskolen

48.000

Erhvervets image og historie
Ansøgningens navn

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Transporthistorie – Bjergning og bugsering overalt i
Europa – Bent Scarlet

Klubben – Danske Chauffører på Østeuropa
og Mellemøsten

15.000

Branding af Padborg Transportcenter og Transport
erhvervet

Padborg Transportcenter

75.000

Transporthistorie – Bog om møbeltransporter til
Rusland i 1980erne

Klubben – Danske Chauffører på Østeuropa
og Mellemøsten

15.000

Bogen om Remi Erik Bergen

Forlaget Drejningsmoment

40.000

Kompressor

Dansk Lastbil Nostalgi

10.000

Digitaliseringskonference

Europabevægelsen og ITD

60.000
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Socialt
Ansøgningens navn

Beløbsmodtager

Beløb i kr.

Ingen

Oversigt humanitære donationer 2021

FDE Fondens initiativpris 2021

• Danmarksindsamlingen ”Hjælp coronakrisens børn”

FDE Fondens uddelte også i 2021 FDE Fondens initiativpris. Prisen gik til

• Danmarksindsamlingen ”Danmark redder jord”

BHS Logistics A/S i Rønne.

• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”

Virksomheden har i alle årene været dybt respekteret i transport- og
logistikbranchen og løbende været innovativ og udviklet nye specialer. De
er blevet kendt som en af Danmarks førende pharma-transportører. Da de
første vaccinedoser mod Covid-19 ankom til Danmark i slutningen af december 2020, var det BHS Logistics, der stod for distributionen fra Statens
Serum Institut til de danske regioner. BHS A/S har siden på en professionel måde distribueret millioner af vaccinedoser ud til danskerne, hvilket
fortjent har givet megen positiv omtale og anerkendelse.
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Fondens økonomi
Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021

Resultatopgørelse		
kr.
Indtægter
Afkast værdipapirer m.v........................................................................................................................................................................................ 2.711.918
Udgifter
Kapitalforvaltning, administration, revision, hjemmeside, annoncer, bestyrelsesmøder m.v....................................................................... 831.153
Resultat før skat..................................................................................................................................................................................................... 1.880.765
Skat af årets resultat........................................................................................................................................................................................................ - 50
Årets resultat ......................................................................................................................................................................................................... 1.880.815
Foretagne udlodninger ........................................................................................................................................................................................... 957.559

Balance
Aktiver
Værdipapirer og likvide beholdninger ............................................................................................................................................................ 107.557.890
.............................................................................................................................................................................................................................. 107.557.890
Passiver
Egenkapital * ..................................................................................................................................................................................................... 105.781.524
Anden gæld og skyldige udlodninger ................................................................................................................................................................. 1.776.366
107.557.890
* heraf stamkapital kr. 97.946.463

Revisor
Revisionscentret Aabenraa
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Niels Juel Nielsen

Steen Bundgaard

Christian Madsen

Jens Iwer Petersen
John A. Skovrup

Kristina Ringkjøbing-Christiansen

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
Christian Sørensen
Madsen
Direktør, Skodborg

1961

2020

• Direktør S. Chr. Sørensen A/S

•
•
•
•
•

ITD (formand)
FDE A/S
Vialtis A/S
Nordea Bankråd, Rødding/Haderslev
FDE Fonden

Bestyrelsesmedlem
Niels Juel Nielsen
Indehaver, Egaa

1955

2020

• Uddannet shippingman
• Lastvognsdiponent
• Indehaver BoxLink ApS

•
•
•
•

ITD
FDE
Poster i frivillige foreninger
FDE Fonden

Bestyrelsesmedlem
Anders Hjulmand
Advokat, Aalborg

1951

2009

• Siden 1979 advokat, HjulmandKaptain
(møderet for Højesteret)

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

Bestyrelsesmedlem
Steen Bundgaard
Ålsgårde

1952

2018

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nordisk Speditørforbund
Persontransport komiteen IRU (Formand 2000-2004)
Vognmandens Fond (Formand 1992-2016)
FDE Fonden

Bestyrelsesmedlem
John A. Skovrup
Vognmand, Bække

1979

2020

• Selvstændig vognmand

•
•
•
•

ITD
ITD Arbejdsgiver
Vejen Byråd
FDE Fonden

Bestyrelsesmedlem
Kristina Ringkjøbing-Christensen
Uddannelseschef,
Kolding

1976

2021

• Uddannelseschef IBC, Master i læreprocesser, Aalborg Universitet
• Revisor PwC, Cand.merc.aud, Syddansk
Universitet

• Videnscenter for Databaseret service og forretningsudvikling
• Videnscenter for Digital Handel
• FDE Fonden
• DCAC (Danish Consortium for Academic Craftmanship)
• Revifora, forening for yngre revisorer

Cand. Jur. fra Københavns Universitet
Konsulent i Transportministeriet
Danmarks transportattaché ved EU
Direktør Danske Speditører (1990-1992)
Direktør Turistvognmændenes Landsforening/Danske Busvognmænd
(1992-2017)
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FDE Fonden har en administrationsaftale med ITD
Administrator
Chefkonsulent, Ulla M. Thietje
Fondssekretær
Medlemskonsulent, Mette S. Jacobsen

