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Forord
Transport- og logistikbranchen har også i 2013 vist stor in-
teresse for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog så-
ledes i alt 32 ansøgninger til et samlet beløb på 2,9 mio. kr. 
Heraf har der været mulighed for at imødekomme 19 ansøg-
ninger helt eller delvis med samlede donationer på 1.068.400 
kr. Efter at ITD på generalforsamlingen i foråret 2013 beslut-
tede at indbetale yderligere 2 mio. kr. til FDE Fonden, ud-
gør stamkapitalen ved udgangen af 2013 nu 62 mio. kr. De 
fortsatte donationer fra ITD muliggør, at fonden kan øge sit 
bidrag til aktivt at støtte branchens udvikling i et stadigt mere 
konkurrencepræget marked. 
Traditionen med at uddele ”Årets talentpris” blev forsat i 
2013. Det samme gælder de almennyttige donationer, hvor 
FDE Fonden - på linje med andre brancher – gerne vil  mar-
kere transportbranchens CSR ansvar.
FDE Fonden har i 2013 via historier i pressen lagt vægt på at 
udbrede kendskabet til de projekter, fonden støtter for her-
med at inspirere til og fremme interessen for at søge midler 
til nye projekter fra fonden. I 2013 har fonden føjet endnu 
et område: Færdselssikkerhed, til de hovedområder, fonden 
støtter. Hermed ønsker fonden at signalere, at det er meget 
vigtigt at støtte op om projekter og initiativer, der kan være 
med til at øge færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige 
trafi kanter.
Årsberetningen for 2013 indeholder bl.a. en oversigt over 
fondens donationer og et særligt afsnit, der sætter fokus på 
et af fondens hovedområder: Støtte til videnspredning og ud-
dannelse.

Jens Iwer Petersen
Formand

Fondens formål
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 logi-
stikbranchen. 
Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling 
til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbran-
chen. Subsidiært kan fonden – under de i formålsparagraf-
fens beskrevne vilkår – yde støtte til humanitære formål.

Støtteområder
I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2013 har der væ-
ret givet støtte til projekter inden for alle fondens hovedom-
råder. Fondens støtteområder er:

1. Historisk
Økonomisk støtte til projekter/bogudgivelser, der fastholder 
dansk landevejstransports historie. Økonomisk bistand til for-
skellige former for seniorarrangementer for forhenværende 
indehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.

2. Socialt
Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative 
medarbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyt-
tet godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, 
alvorlig sygdom el. lignende er kommet i en trængt og ulyk-
kelig situation.

3. Videnspredning/uddannelse
Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt prak-
tik- og uddannelsesophold, der tilfører ansøgeren/ansøgerne 
ny viden og inspiration på godstransport- og logistikområdet.

4. Image
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer 
transport- og logistikbranchens omdømme.

5. Forskning/innovation
Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der 
kan understøtte og videreudvikle dansk godstransport og lo-
gistik.

6. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færd-
selssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafi kanter.

Årlige donationer
Der er 2 årlige ansøgningsfrister til FDE Fonden: 1. april og 
1. oktober. 
Desuden uddeler FDE Fonden årligt en pris. I 2013 kårede 
fonden således for 3. gang ”Årets talent” i transport- og lo-
gistikbranchen. Talentprisen uddeles til en medarbejder, der 
i sit daglige virke har udvist stort engagement og potentiale, 
og som har gjort en forskel for virksomheden. Med prisen 
følger et legat på 50.000 kr., der skal bruges til et fagligt 
udviklende eksternt uddannelsesophold i en virksomhed eller 
på en uddannelsesinstitution – gerne, men ikke nødvendigvis 
i udlandet.2



Danske transport- og logistikvirksomheder har i mange år 
været udsat for en hård international konkurrence. Dette 
medfører et konstant behov for videreudvikling og nyudvik-
ling af forretningskoncepter med henblik på at øge effektivi-
teten og kvaliteten i transporterne. Der er således behov for 
konstant at få tilført ny viden og inspiration også fra udlandet 
for at kunne klare sig i et stadigt mere konkurrencepræget 
marked.
Derfor er et af FDE Fondens hovedindsatsområder videns-
spredning og uddannelse. Der ydes således økonomisk støtte 
til studierejser, studieophold samt praktik- og uddannelsesop-
hold, der tilfører ansøger ny viden og inspiration på gods-
transport- og logistikområdet.
FDE Fonden har de sidste 3-4 år givet en lang række dona-
tioner med henblik på at støttemodtagerne kunne dygtiggøre 
sig ved studieophold og -ture i udlandet. 
Således har en række unge universitetsstuderende på trans-
port- og logistikområdet fra fonden modtaget legater til stu-
dieophold i udlandet. Det drejer sig om universiteter i bl.a. 
England, USA og Hongkong, der udbyder uddannelser inden-
for f.eks. ”International Supply Chain and Logistics Manage-
ment”.

Forskellige danske transportnetværk har igennem de senere 
år foretaget studieture til bl.a. Tyskland, England, Holland, 
Belgien og Spanien og ved besøg hos både transportkøbere, 
leverandører og transportvirksomheder fået nyttig viden og 
inspiration til brug i egen virksomhed. Disse studieture ud-
vider også samarbejdet og netværksdannelse i den danske 
transportbranchen og er derfor også af den grund meget 
værdifulde. Derfor har FDE Fonden støttet en lang række af 
sådanne studieture. Fonden har ligeledes givet donationer til 
chaufførelever og autoteknolog - studerende, så disse i for-
bindelse med deres uddannelse har kunnet tage på studi-
eture til udlandet.
For alle FDE Fondens donationer til studierejser og studieop-
hold m.m. gælder, at modtagerne efterfølgende udarbejder 
en rapport over det udbytte, deltagerne har haft af udlands-
opholdet. På den måde kan fonden løbende sikre, at fondens 
donationer lever op til formålet.
Med baggrund i de hidtidige positive erfaringer med oven-
nævnte donationer, vil FDE Fonden også i de kommende år 
støtte vidensdeling og uddannelse i den danske transport- og 
logistikbranche

Støtte til videnspredning og uddannelse
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Oversigt over donationer i 2013

Erhvervets historie
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb (kr.)

Seniorarrangement for vognmænd ITD Seniornetværk 25.000

Bog (Export med lastbil – et liv bag rattet) Helge Christensen 22.000

Indsamling historisk materiale
vedr. transporterhvervets rammevilkår ITD 161.000

Socialt
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Opdatering og genoptryk af sikringsmanual Syd- og Sønderjyllands Politis 
 Kriminalpræventive Sekretariat, 
 Erhververnes Hus Aabenraa samt ITD 33.400

Videnspredning/uddannelse
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studietur til England 10 disponent-elever, UC Holstebro 30.000

Studieophold Hong Kong Baptist University Janni Lund, Århus 10.000

Studietur USA 20 autoteknologstuderende, Dania Viborg 30.000

Behovsundersøgelse vedr. chaufføruddannelsen Danske Speditører og ITD 60.000

Studieophold logistik Hong Kong
Polytechnic University Stine Kjær Hansen, Århus 10.000

Studieophold logistik Hong Kong
Polytechnic University Matias Viborg Hviid, Århus 10.000

Studieophold logistik Hong Kong
Polytechnic University Lars Risbæk Jensen, Beder 10.000

Image
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Modernisering/etablering af informationstavler Erhververnes Hus Aabenraa 100.000

Udvikling egenkontrolsystem dyretransport ITD 100.000
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Forskning/innovation
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Bog om PK Justesen, Korsør Hans Justesen, Korsør  40.000

Studietur til Luxembourg og Bruxelles Danske Speditører 24.000

Bog om dansk godstransport Danmarks Tekniske Museum, Helsingør 80.000

Projekt: Grundlag for diagnosen brok hos
slagtesvin – udvikling redskaber til udpegning
af transportegnethed Københavns Universitet 155.000

Færdselssikkerhed
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Etablering af snebro Taulov Transport Center 168.000

Oversigt over 
støttede pilotprojekter 2013
• Modernisering/etablering informationstavler i Padborg, 
 Erhvervenes Hus Aabenraa
• Etablering snebro, Taulov Transport Center

Oversigt over ad hoc donationer 2013
• Studietur Barcelona chaufførlærlinge – AMU Nordjylland 
 (Uge 10)
• Kræftramt medarbejder - ITD
• Studietur (konkurrence) Færøerne – 5 gymnasieelever 
 (Erhververnes Hus Aabenraa)
• Studietur Barcelona chaufførlærlinge – AMU Nordjylland 
 (Uge 38)
• Studietur Barcelona chaufførlærlinge – AMU Nordjylland 
 (maj 2014)

• Nordisk Veiforum – Virksomhedsbesøg hos Siemens 
 Windpower
• Almaz Emiliussen – Benprotese til cykling

Oversigt almennyttige donationer 2013
• Foreningen Købmandsgården
• Et hjerte for alle, Aabenraa
• Haderslevs Hjertegave
• Julemærkehjemmene i Danmark

”Årets talent” 2013
FDE Fondens Talentpris 2013 blev uddelt i forbindelse med 
ITD’s generalforsamling i Padborg d. 23. marts 2013.  Prisen 
gik til speditørelev André Lundberg Pedersen, ALPI Danmark 
A/S, Herning.
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Fondens økonomi

Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 

Resultatopgørelse  2013 t.kr.

Indtægter

Afkast af værdipapirer m.v.  ................................................................................................................................ 1.584

Udgifter

Administration, revision, bestyrelsesmøder m.v.  ...................................................................................................... 142

Annoncer, hjemmeside m.v.  .................................................................................................................................... 32

........................................................................................................................................................................... 174

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

Årets resultat  ................................................................................................................................................... 1.410

Foretagne udlodninger ....................................................................................................................................... 1.127

Overført til fondens reserver  ................................................................................................................................. 284

Balance

Aktiver

Værdipapirer  .................................................................................................................................................. 62.148

Likvide beholdninger og andre tilgodehavender  .................................................................................................... 4.086

.......................................................................................................................................................................66.234

Passiver

Egenkapital  .................................................................................................................................................... 64.883

Anden gæld og skyldige udlodninger  ................................................................................................................... 1.351

  66.234
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Bestyrelse og administration

John V. Thomsen
Gert Jakobsen

Tove Sommer Juhl

Sven Buhrkall

Mogens Therkelsen
Jens Iwer Petersen

Anders Hjulmand

FDE Fondens bestyrelse 

Formand  
Jens Iwer Petersen, Sønderborg

Øvrige bestyrelse
Mogens Therkelsen, Padborg
Gert Jakobsen, Hornslet
John V. Thomsen, direktør, Vejle
Sven Buhrkall, direktør, Rødding
Anders Hjulmand, advokat, Aalborg
Tove Sommer Juhl, direktør, Kollund

Revisor
KPMG

FDE Fonden administreres 
af FDE A/S

Administrator
Chef HR/Intern Service Jo Madsen

Fondssekretær
Koordinator Mette S. Jacobsen
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