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Årsberetning



Forord
Transport- og logistikbranchen har også i 2016 vist stor interesse 
for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således i alt 54 
ansøgninger til et samlet beløb på kr. 4,64 mio. Heraf har der væ-
ret mulighed for at imødekomme 25 ansøgninger helt eller delvist 
med et samlet støttebeløb på knap kr. 1,1 mio.
 
Efter at ITD på generalforsamlingen i foråret 2016 besluttede at 
indbetale yderligere kr. 5 mio. til FDE Fonden, udgør egenkapi-
talen ved udgangen af 2016 nu ca. kr. 81 mio. Heraf udgør stam-
kapitalen kr. 77,6 mio. Fonden har siden sin opstart uddelt i alt 
ca. kr. 9,8 mio.
 
Fondens bestyrelse gennemgår én gang om året som et led i be-
styrelsens ”Årshjul” bl.a. den overordnede strategi og uddelings-
politik og har i 2016 fastholdt de 6 definerede støtteområder.  

Også i 2016 uddelte FDE Fonden i forbindelse med ITD’s general-
forsamling ”Årets talentpris”. Endvidere uddeltes enkelte almen-
nyttige donationer, hvor FDE Fonden – på linje med andre bran-
cher – gerne vil markere transportbranchens CSR ansvar.
 
FDE Fonden har også i 2016 fortsat sin meget åbne kommuni-
kation 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 mid-
ler til nye transportrelaterede projekter.
 
Fondens bestyrelse har også i 2016 i videst muligt omfang efter-
levet anbefalingerne for god fondsledelse i erhvervsdrivende 
fonde.
 
Årsberetningen for 2016 indeholder bl.a. en oversigt over fon-
dens donationer, et sammendrag af fondens årsrapport for 2016 
og en oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere inde- 
holder årsberetningen et særligt afsnit, der sætter fokus på et af 
fondens hovedområder, nemlig ”Forskning og innovation”.

Jens Iwer Petersen
Formand

Fondens formål
FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igang-
sætte 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.

Støtteområder
I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2015 har der været 
givet støtte til projekter inden for alle fondens 6 hovedområder:

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 trans-
port- og logistikbranchens omdømme.

5. Erhvervets historie
Økonomisk støtte til projekter/bogudgivelser, der fastholder 
dansk landevejstransports historie. Økonomisk bistand til for-
skellige former for seniorarrangementer for forhenværende inde-
havere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder.

6. Socialt
Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative med-
arbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet gods-
transportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom 
eller lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation.

I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2016 har der været 
givet støtte til projekter inden for 5 af 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, fast-
holde eller udvikle talenter, eller en medarbejder, der i sit daglige 
virke har vist stort engagement og potentiale. Med prisen følger 
et legat på 50.000 kr.

2



Lige siden sin opstart i 2009 har FDE Fonden ydet økonomisk støtte 
til forskning og innovationsprojekter, der kan understøtte og videre-
udvikle dansk godstransport og logistik.

Bl.a. følgende projekter har i de senere år fået støtte fra 
FDE Fonden:

Forretningsudviklingsmodel for små og 
mellemstore transportvirksomheder
Hvordan skal din virksomhed skabe værdi om 2,5 eller 10 år – 
for virksomheden og dens ejere, for kunderne og for samfundet? 
Hvordan udfordrer, udvikler og nytænker du din forretningsmodel? 
Projektet vil munde ud i en praktisk anvendelig håndbog.

App med nyttige informationer 
til chaufførerne
Der er udviklet en ny app. (i første omgang på dansk, tysk og en-
gelsk), der gør det nemt at finde rundt i regler og restriktioner for 
godstransporten på de danske veje. Appen er en digital håndbog, 
der især skal hjælpe udenlandske chauffører, så de hurtigt og nemt 
kan orientere sig om regler og praktiske oplysninger ved kørsel i 
Danmark.

Udvikling af redskaber til udpegning af 
transportegnethed i forbindelse med brok 
hos slagtesvin
FDE Fonden har støttet et forskningsprojekt ved Københavns 
Universitet med henblik på udvikling af redskaber til udpegning 
af transportegnede og ikke transportegnede slagtesvin.

Analyse af danske transportvirksomheders 
digitaliseringspotentialer
Digitalisering er i disse år et afgørende konkurrenceparameter 
for alle brancher og herunder også for transportbranchen. 
For at understøtte branchen i denne proces, har FDE Fonden 
støttet igangsættelsen af et projekt, der skal analysere 
danske transportvirksomheders digitaliseringspotentialer.

FDE Fonden understøtter forskning 
og innovation i transportbranchen
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Oversigt over donationer i 2016

Forskning og innovation
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Analyse af danske transportvirksomheders  ILT 75.000
digitaliseringspotentiale

Videnspredning/uddannelse
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Transportens Dag Aabenraa Kommune 51.000

Studietur – Polen Uddannelsescenter Holstebro max 33.000

Studietur – Spanien AMU Nordjylland 10.000

Studietur – Spanien AMU Nordjylland 10.000

2 transport-konferencer, USA CONCITO 14.500

Udvikling af kompendie - valgfaget ”Transportjura” IBC 45.400

Rekruttering - Cykelprojekt med unge på kontanthjælp HR-Partner Thomas Sonne (Projektleder) 100.000
 sammen med Aabenraa Kommune, 
 20 transportvirksomheder og ITD

Studietur – München ITD 90.000

Studietur – Spanien AMU Nordjylland 10.000

Erhvervets image
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Lastbilkaravanen 2016 - Refleksveste ITD 51.000

Lastbilkaravanen 2016 - Bogudgivelse ITD 100.000

Sund Energi ITD 150.000

To TV-programmer - Arbejdsglæde på store hjul Best Media ApS 50.000

Lastbilens dag Frank Nørager & Co. A/S 35.000

Erhvervets historie
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Bogprojekt - Vejen til Mellemøsten - flere historier Frantz Schrum 40.000

1-dages ITD-seniorarrangement ITD 20.000

Bogprojekt - Pandalus Hanstholm - en fabrik J-bog 11.250
og dens lastbiler

Bogprojekt - Et Fyrtårn i vognmandsbranchen IVS - Forlaget Fyrtårnet 40.000

Bogprojekt - specialtransport og sværgods Niels Rasmussen 18.000

Indsamling af historiske billeder Bjørn Kjer 30.000
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Socialt
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Sygdom chauffør  20.000

Sygdom chauffør  20.000

Ulykke  20.000

Stenkast fra motorvej (Tysk dreng)  10.000

Oversigt humanitære donationer 2016
• Julehjælp
• Julemærkehjemmene i Danmark
• Danmarksindsamlingen ”10 år mod fattigdom”
• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”
• Servicehunde til handicappede
• Landsforeningen Børns Voksenvenner
• Kvinde-/krisecentre

FDE Fondens talentpris 2016
FDE Fondens talentpris 2016 blev uddelt i forbindelse med 
ITD’s generalforsamling d. 16. april 2016 i Billund. Prisen gik 
til disponent Martin Elkjær Hansen, Skive Køletransport A/S.
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Fondens økonomi

Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 

Resultatopgørelse  2016 t.kr.

Indtægter

Afkast værdipapirer m.v. .................................................................................................................................  3.011

Udgifter

Administration, revision, hjemmeside, annoncer, bestyrelsesmøder m.v.  .........................................................................  203

Resultat før skat:  .......................................................................................................................................... 2.808

Skat af årets resultat ........................................................................................................................................  326

Årets resultat  ..............................................................................................................................................  2.482

Foretagne udlodninger  ...................................................................................................................................  1.628

Overført til fondens frie reserver  ..........................................................................................................................  854

Balance

Aktiver

Værdipapirer og likvide beholdninger  ................................................................................................................  82.263

........................................................................................................................................................................................82.263

Passiver

Egenkapital *  .............................................................................................................................................  81.050

Anden gæld og skyldige udlodninger  ..................................................................................................................  1.213

...............................................................................................................................................................  82.263

* heraf stamkapital kr. 77,6 mio.

6

Revisor
Ernst & Young P/S



Erfaring fra bestyrelses- og tillidshverv

• 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

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

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

• 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)
• FDE Fonden
• Medlem af Folketinget (Venstre)

• Det Kongelige Teater (næstformand)
• Kunsten – Museum of Modern Art (formand)
• Aalborg Teater (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

• FDE Fonden
• KV (Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere)

• FDE Fonden

Erhvervsmæssig baggrund

• 1982-2010 adm. direktør i ITD/FDE

• Gert Jakobsen Transport ApS

• Direktør i bank
• Direktør i FDE

• 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 transportvirksom- 
 heder
• Selvstændig virksomhedsrådgiver siden  
 1998
Sideløbende ekstern lektor ved Syddansk 
Universitet samt censor på bl.a. Århus 
Universitet.

• Siden 1979 advokat, HjulmandKaptain  
 (møderet for Højesteret siden 1987)

• 1987-1999 stifter/direktør måneds-
 magasinet TransInform
• 1999-2009 adm. direktør Dansk Trans- 
 port Forlag A/S

• 1991 Dansk Transport Kompagni A/S

I bestyrel-
sen siden

2009

2014

2009

2009

2009

2009

2017
(2010-
2014)

Født

1950

1958

1953

1949

1951

1947

1954

Navn

Formand 
Jens Iwer Petersen
Direktør, Sønderborg

Bestyrelsesmedlem
Gert Jakobsen  
Vognmand, Hornslet

Bestyrelsesmedlem
John V. Thomsen
Direktør, Vejle

Bestyrelsesmedlem
Sven Buhrkall
Direktør, Fanø

Bestyrelsesmedlem
Anders Hjulmand
Advokat, Aalborg

Bestyrelsesmedlem
Tove Sommer Juhl
Direktør, Kollund

Bestyrelsesmedlem
Peter Provstgaard
Direktør, Kollund

Bestyrelse

John V. Thomsen
Gert Jakobsen

Tove Sommer Juhl

Sven BuhrkallPeter Provstgaard

Jens Iwer Petersen

Anders Hjulmand
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FDE Fonden administreres af ITD

Administrator
Chef HR og Uddannelse, Jo Madsen

Fondssekretær
Teamleder, Mette S. Jacobsen


