FDE Fonden sendte vognmænd til Spanien
Med støtte fra FDE Fonden tog 18 vognmandsvirksomheder på studietur til udlandet.

Billedtekst: Deltagerne på turen besøgte bl.a. virksomheden Europlantas under studieturen i Malaga
18 danske vognmandsvirksomheder drog i oktober måned på en studietur til Spanien støttet af FDE
Fonden.
- FDE Fonden vil gerne medvirke til, at den danske transportbranche får international inspiration og
impulser, der kan styrke det danske erhvervs konkurrenceevne. Derfor støtter vi op om faglige
studieture med det formål, siger fondens formand Jens Iwer Petersen.
På programmet stod bl.a. flere virksomhedsbesøg, hvor deltagerne lærte spanske erhvervsvilkår at
kende og hørte om arbejdsmarkedsforhold, skatter og afgifter. Vognmændene besøgte bl.a.
Silkeborg Flytteforretning, som har fundet en niche i at flytte møbler og andet indbo for danskere,
der skal skifte bopæl til eller fra Spanien.
Svend Erik Brogaard fra virksomheden Vognmand Brogaard i Holstebro var med på turen.
- Det var spændende bl.a. at høre, hvordan Silkeborg Flytteforretning har fået et marked stablet på
benene. Jeg har en lille, lokal vognmandsforretning, og derfor er det rart at komme ud og mødes
med andre vognmænd. Så kan jeg se, hvordan de kører forretningen og få gode input med hjem,
fortæller han.
Også gartneriet Europlantas fik besøg. Her hørte vognmændene om, hvordan logistikken håndteres,
når store mængder plastik, planter, muld osv. skal transporteres rundt i hele verden.

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. Fonden har to årlige ansøgningsrunder – i marts og i
september. Derudover kårer fonden hvert år ”Årets talent” i logistik- og transportbranchen.
FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Læs
mere på fondens hjemmeside www.fdefonden.dk.

