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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 initiativ er, 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 subsidiæ-
re formål består i – efter bestyrelsens nærmere beslutning om form og om-
fang m.v. – at yde støtte til humanitære formål. Dette kan for eksempel, men 
ikke nødvendigvis, udelukkende ske ved ydelse af donationer til humanitære  
organi sa tioner eventuelt efter ansøgning fra disse.

Forord
Transport- og logistikbranchen har også i 2018 vist stor interes-
se for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således i alt 
140 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 6,1 mio. Heraf har der 
været mulighed for at imødekomme 61 ansøgninger helt eller 
delvist med et samlet støttebeløb på ca. 1,17 mio kr.
 
Fondens egenkapital udgør ved udgangen af 2018 83,2 mio kr. 
Heraf udgør stamkapitalen 78,9 mio kr. Fonden har siden sin 
opstart i 2010 doneret 13,1 mio. kr. i støtte til projekter, aktivi-
teter og initiativer til gavn for transport- og logistikbranchen.

Fondens bestyrelse har igen i 2018 som et led i bestyrelsens  
”Årshjul” gennemgået den overordnede strategi og uddelings-
politik og har fastholdt de 6 definerede støtteområder. I 2019 
planlægger bestyrelsen at afholde et heldags strategiseminar 
for at stå bedst mulig rustet til fremtiden.
 
Også i 2018 uddelte FDE Fonden i forbindelse med ITD’s gene-
ralforsamling ”FDE Fondens talentpris”. 
 
FDE Fonden har fortsat sin meget åbne kommunikation via bl.a. 
hjemmesiden og pressemeddelelser. Der lægges vægt på at 
udbrede kendskabet til de projekter fonden støtter, for hermed 
at inspirere til og fremme interessen for at søge midler til nye 
og relevante transportrelaterede projekter.

Fondens bestyrelse lægger endvidere vægt på i videst muligt 
omfang at efterleve anbefalingerne for god fondsledelse.
 
Årsberetningen for 2018 indeholder bl.a. en oversigt over årets 
donationer, et sammendrag af fondens årsrapport for 2018 
og en oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere 
indeholder årsberetningen et særligt afsnit, der sætter fokus på 
fondens indsats for at støtte tiltrækning af kvalificeret arbejds-
kraft til transport- og logistikbranchen i fremtiden.

Jens Iwer Petersen
Formand

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 prak-
tik- og uddannelsesophold, der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny 
vid en 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 trans-
port- 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 
inde havere/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 situati-
on. 

I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2018 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 talent-
pris. Kandidater til talentprisen vil være enten en transportvirk-
somhed, der har gjort en særlig indsats for at tiltrække, fasthol-
de 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.
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Manglen på kvalificeret arbejdskraft er og bliver fortsat en stor 
udfordring for den fremtidige vækst i transportbranchen. FDE 
Fonden har overordnet det formål at yde økonomisk støtte, 
igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer til 
gavn for godstransport- og logistikbranchen. Det er derfor oplagt 
for fonden at støtte op om projekter, der sigter mod at tiltrække 
arbejdskraft til branchen.

Dette arbejde kan ikke begynde tidligt nok. Fonden har gennem 
flere år støttet ITD’s årlige Lastbilkaravane, der besøger folkesko-
ler rundt i landet og lærer de mindste klasser at omgås trafiksik-
kert med de store lastbiler. De får lov at komme op i førerhuset, 
se i spejlene og snakke med chaufføren. På den måde lærer de 
om trafiksikkerhed men stifter også - for de flestes vedkommen-
de – et første bekendtskab med transporterhvervet.

Dette sigte er ligeledes gennemgående for et andet projekt, fon-
den har støttet gennem flere år: Transportens Dag, som Business 
Aabenraa står for. Projektet er målrettet 10. klasse i Aabenraa 
Kommune. Eleverne kommer på virksomhedsbesøg hos forskelli-
ge transportvirksomheder og skriver efterfølgende en lille opgave 
om uddannelses- og jobmuligheder i branchen, og bedste opgave 
præmieres. Omkring 90% af eleverne svarer efterfølgende, at de 
er blevet klogere i forhold til de muligheder, branchen tilbyder.

En forudsætning for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft er 
gode uddannelsesmuligheder. Fonden har i flere omgange støt-
tet udvikling af fagområdet: ”Spedition og shipping”, på IBC i 
Kolding. Senest inden for faget: ”Transportjura”, således at det 
undervisningsmateriale, eleverne skal igennem, hele tiden er op-
dateret og tidssvarende i forhold til hverdagen i de virksomheder, 
de senere skal ud og fungere i. Fonden har gennem tiden støttet 
legater til diverse internationale studierejser bl.a. inden for 
studieudvekslingsprogrammet: ”Global Supply Chain & Logistics 
Management”, på CBS i København. Herigennem har de unge 

studerende en mulighed for at tage en del af deres uddannelse på 
universiteter i Hong Kong og Vancouver, Canada.

Et andet projekt støttet af fonden, der sigter mod at skabe gode 
og spændende rammer for eleverne i branchen, er: ”Padborg 
Elevforum”. Det nye elevforum sætter gennem netværksarrange-
menter, studieture og sociale arrangementer fokus på, at det er 
sjovt at være elev i Padborgs transportvirksomheder, og at man 
i det fællesskab sammen kan være med til at bevæge og udvikle 
transportbranchen i en ny retning. Fonden håber, at der også i 
andre transportcentre kan tages lignende initiativer.

Med den årlige uddeling af FDE Fondens Talentpris på 25.000 kr. 
understøtter fonden den løbende kompetenceudvikling i bran-
chen. Kandidater til talentprisen er en medarbejder, der i sit 
daglige virke har vist stort engagement og potentiale, eller en 
virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at tiltrække, fast-
holde eller udvikle talenter.

Alternative rekrutteringsveje kan være oplagt for branchen af 
have blik på for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Her 
er kvinder en oplagt mulighed – kun hver tiende i branchen er 
kvinde. Fonden har i sidste uddelingsrunde støttet Best Medias 
produktion af to TV programmer til dk4 med arbejdstitlen: ”Kvin-
der på store hjul”, med det sigte at beskrive branchens mangfol-
dighed og udviklingsmuligheder med fokus på kvinder.

At give offentligheden indsigt i branchen og fortælle historien om 
den værdi, branchen bidrager med for at få hverdagen i Danmark 
til at hænge sammen, er en vigtig og løbende opgave – ikke 
mindst i rekrutteringsøjemed. Fonden støtter afholdelsen af Pad-
borg Transportmesse 2019, der vil have fokus på rekruttering og 
uddannelse og på den fremtidige lastbil med vægt på sikkerhed, 
IT og miljø. Messen henvender sig til alle interesserede i hele 
landet.

Fonden støtter tiltrækning af kvalificeret 
arbejdskraft til transportbranchen

3



Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Undersøgelse - Hvor udbredt er trailer tyveri og 
fejlkørsler i Danmark Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og anlæg 75.000

Roadmap til bedre statistisk viden om godstransport 
og logistik i Danmark i et globalt perspektiv DTU Transport. Center for Transport Analytics 50.000

Transportens Dag Business Aabenraa 50.000

Forskning og innovation

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studieophold Hong Kong Studerende Aarhus Universitet 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studietur Malaga, Spanien AMU Nordjylland 10.000

Studietur Lissabon, Portugal AMU Nordjylland 10.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold - San Diego State University, USA Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studietur Berlin, Tyskland Uddannelsescenter Holstebro 10.000

Praktikophold London, England og Dubai, UAE Studerende Erhvervsakademi Dania 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studietur til München, Tyskland ITD Netværk særtransport 80.000

Studieophold Austin,Texas, USA Aarhus Business College 20.000

Studietur Biberach, Tyskland EUC Lillebælt 24.000

Udvikling af valgfaget speditionsøkonomi inden for 
særligt sø- og flyområdet IBC 50.000

Studieophold Buenos Aires, Argentina Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold Sydney, Australien Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold Milano, Italien Studerende Copenhagen Business School 5.000

Praktikophold Polen Studerende Aarhus Universitet 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold Brisbane, Australien Studerende Danmarks Tekniske Universitet 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold Lyon, Frankrig Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Studietur Lissabon, Portugal AMU Nordjylland 10.000

Studietur Lissabon, Portugal AMU Nordjylland 10.000

Studietur Prag, Tjekkiet EUC Lillebælt 10.000

Studieophold - Global SCLM Studerende Copenhagen Business School 5.000

Udvikling af faget "Transportjura" i emnet 
“Luftfartsloven” IBC 50.000

Padborg Transportmesse Padborg Transportcenter F.M.B.A. 25.000

Videnspredning/uddannelse

Oversigt over donationer 2018
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Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

2 tv-programmer - “Kvinder på store hjul” Best Media ApS 50.000

Veteranlastbilens dag Frank Nørager & Co. A/S 20.000

Erhvervets image

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Bogprojekt - eksportchauffører Motor Press 40.000

Klubbog 2019 Klubben - Danske chauffører på Østeuropa  
og Mellemøsten 15.000

Bog - Mr. President on the road Privatperson 13.000

Nordjysk Veteranrally 2018 Dansk Lastbil Nostalgi 10.000

Bog - 100 års jubilæum Dantra A/S 40.000

Materiel Dansk Lastbil Nostalgi 20.000

Studietur - Fredericia ITD seniorer 20.000

Studietur - Grenå Motormuseum FNL-Hirtshals 12.000

Erhvervets historie

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Sygdom 20.000

Sygdom 20.000

Socialt

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studietur Palermo, Sicilien, Italien AMU Nordjylland 10.000

Studietur Malaga, Spanien AMU Nordjylland 10.000

Starthjælp til det nye ”Padborg Elev Forum” Padborg Elevforum 30.000

Studietur Prag, Tjekkiet ZBC, Transport og logistikskolen 10.000

Videnspredning/uddannelse

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Bogprojekt - Stop trafikal egoisme Tange Sø Consult 40.000

Fjernelsen af blinde vinkler i lastbiler vha. augmented 
reality briller Studerende DTU 20.000

Undervisningslastbil – Lastbilkaravanen 2018 ITD 55.000

Refleksveste – Lastbilkaravanen 2018 ITD 50.000

Videreudvikling af undervisningsmateriale samt tryk 
af Brumbassebogen – Lastbilkaravanen 2018 ITD 45.000

Samarbejde med arrangementet Store Legedag, 
Bornholm - Uge 32 og 33 Vognmand 20.000

Færdselssikkerhed

Oversigt humanitære donationer 2018
• Danmarksindsamlingen ”Hjælp børn uden hjem”
• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”
• Valdemarshus

FDE Fondens talentpris 2018
FDE Fondens talentpris 2018 blev uddelt i forbindelse med ITD’s gene-
ralforsamling d. 14. april 2018 i Odense. Prisen gik til chauffør Christian 
Mathiesen, J.A. Skovrup ApS og disponent Allan Hollænder, Fairtrans 
A/S med halvdelen til hver.
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Fondens økonomi
Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 

Resultatopgørelse  2018 kr.

Indtægter

Afkast værdipapirer m.v. ............................................................................................................................  1.598.318

Udgifter

Kapitalforvaltning, administration, revision, hjemmeside, annoncer, bestyrelsesmøder m.v.  ............................................  449.493

Resultat før skat:  .....................................................................................................................................1.148.825

Skat af årets resultat ................................................................................................................................... -11.002

Årets resultat  .........................................................................................................................................  1.159.827

Foretagne udlodninger  ..............................................................................................................................  1.145.232

Balance

Aktiver

Værdipapirer og likvide beholdninger  ..........................................................................................................  84.514.716

................................................................................................................................................................................. 84.514.716

Passiver

Egenkapital *  .......................................................................................................................................  83.242.894

Anden gæld og skyldige udlodninger  .............................................................................................................  1.271.822

 84.514.716

* heraf stamkapital kr. 78.875.924

Revisor
Revisionscentret Aabenraa
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Gert Jakobsen

Steen Bundgaard

Sven Buhrkall

Peter Provstgaard

Jens Iwer Petersen

Anders Hjulmand

Bestyrelse

Navn Født

I bestyr-
elsen 
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 Spare- 

kasseforening (Finans Danmark)
• Vicedirektør i Foreningen af Danske  

Eksportvognmænd (ITD/FDE)
• Adm. direktør i flere transport- 

virksomheder
• Selvstændig virksomhedsrådgiver siden  

1998
Sideløbende ekstern lektor ved Syddansk 
Universitet samt censor på bl.a. Århus 
Universitet.

• 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

Bestyrelsesmedlem
Anders Hjulmand
Advokat, Aalborg

1951 2009 • Siden 1979 advokat, HjulmandKaptain  
(møderet for Højesteret)

• Det Kongelige Teater (næstformand)
• Kunsten – Museum of Modern Art (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. 
TryghedsGruppen SMBA/Tryg Fonden og Realdania

Bestyrelsesmedlem
Peter Provstgaard
Direktør, Kollund

1954 2017
(2010-
2014)

• 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 Lands for-

ening/Danske Busvognmænd  
(1992-2017)

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

John V. 
Thomsen
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Lyren 1 . 6330 Padborg
Tlf. 7467 1233 . Fax 7467 4317
CVR nr. 3318 0713
fdefonden@fdefonden.dk
www.fdefonden.dk

FDE Fonden har en administrationsaftale med ITD

Administrator
Chefkonsulent, Jo Madsen

Fondssekretær
Medlemskonsulent, Mette S. Jacobsen


