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Forord
Transport- og logistikbranchen har også i 2017 vist stor interesse 
for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således i alt  
74 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 6,17 mio. Heraf har  
der været mulighed for at imødekomme 42 ansøgninger helt eller 
delvist med et samlet støttebeløb på godt kr. 1,2 mio.
 
Efter at ITD på generalforsamlingen i foråret 2017 besluttede at 
indbetale yderligere kr. 5 mio. til FDE Fonden, udgør egenkapital-
en ved udgangen af 2017 nu ca. kr. 86 mio. Heraf udgør stam-
kapitalen kr. 82,4 mio. Fonden har siden sin opstart uddelt i  
alt ca. kr. 11 mio.
 
Fondens bestyrelse gennemgår én gang om året som et led i  
bestyrelsens ”Årshjul” bl.a. den overordnede strategi og ud-
delingspolitik og har fastholdt de 6 definerede støtteområder.  
 
Også i 2017 uddelte FDE Fonden i forbindelse med ITD’s gene-
ralforsamling ”Årets talentpris”. Endvidere uddeltes enkelte 
almen nyttige donationer, hvor FDE Fonden – på linje med andre 
branch er –markerer transportbranchens CSR ansvar.
 
FDE Fonden har fortsat sin meget åbne kommunikation via bl.a. 
hjemmesiden og pressemeddelelser. Der lægges vægt på at ud-
brede 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 om-
fang at efterleve anbefalingerne for god fondsledelse i erhvervs-
drivende fonde.
 
Årsberetningen for 2017 indeholder bl.a. en oversigt over årets 
donationer, et sammendrag af fondens årsrapport for 2017 og en 
oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere indeholder 
årsberetningen et særligt afsnit, der sætter fokus på et af fon-
dens hovedområder ”Sociale donationer”.

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 praktik- 
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 for-
skellige 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 situation.

I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2017 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, 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.

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 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  
organi sa tioner eventuelt efter ansøgning fra disse.



FDE Fonden har igennem årene som et af sine 6 støtteområd-
er ydet støtte til vognmænd, chauffører og administrative 
medarbejd ere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet 
godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig 
sygdom eller lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situa-
tion. En håndsrækning, som de forskellige medarbejdergrupper 
i branchen har sat stor pris på.

Når det primære formål har været udtømt, har fonden også ved 
forskellige lejligheder støttet humanitære formål. Det gælder 
såled es store landsindsamlinger som ”Knæk Cancer”, ”10 år 
mod fattigdom” og ”Når mor mangler”. Ligeledes er Julemærke-
hjemmene og julehjælps-projekter blevet tilgodeset. Disse do-
nationer har samtidig været med til at markere transportbranch-
ens CSR ansvar.

Et af de meget vellykkede bredtfavnende projekter støttet af FDE 
Fonden er cykelprojektet ”Unge på toppen”. I Aabenraa Kommune 
blev 19 unge på kontanthjælp tilbudt et ekstraordinært forløb 

med det mål, at de skulle gennemføre en cykeltur til Frankrig. 
En væsentlig del af projektet var sideløbende med den hårde 
fysiske og mentale træning at få de unge anbragt i praktikforløb i 
transportvirksomheder eller virksomheder relateret til transport. 
Hvilket også lykkedes med stor opbakning fra branchen.

De unge har i løbet af projektet tanket mod og selvtillid i en 
sådan grad, at de er kommet i uddannelse/job eller tættere 
på arbejdsmarkedet. Resultatet har således været, at 18 af de  
19 unge ikke længere er i kontanthjælp-systemet. 15 har fået 
ordinært arbejde, bl.a. i transportbranchen, og 3 er kommet i 
uddannelse, hvilket må siges at være en meget høj succesrate. 
De unge er således blevet selvforsørgende. 

Projektet har givet genlyd i hele landet og fået meget positiv og 
bred presseomtale. Mange andre kommuner har også efterfølg-
ende vist stor interesse for at iværksætte lignende projekter.

FDE Fonden yder social støtte og støtter  
enkelte humanitære formål, hvis det  
primære formål er udtømt
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Oversigt over donationer i 2017

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Chauffør App - Udvikling til iOS-platform samt  
udvikling af funktionaliteter og informationer ITD 150.000

Udstilling - ”Made in Europe - Transport af varer  
i Europa” Industrimuseet, Horsens 15.000

Innovation - små og mellemstore  
speditionsvirksomheder

VIA University College Center for Forskning og Udvikling  
i Virksomheders Globalisering og Danske Speditører 150.000

Forskning og innovation

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studieophold - Glasgow, Skotland (journalist) Studerende 10.000

Forbedring af juraundervisning for speditions- 
og shippingelever

International Business College (IBC) 50.000

Studieophold - Huddersfield, England (Logistik/SCM) Studerende, Copenhagen Business Academy 10.000

Praktikforløb, Wien, Østrig Studerende, Erhvervsakademiet 10.000

Studieophold Hong Kong, Kina (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studieophold Hong Kong, Kina (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studieophold Hong Kong, Kina (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studietur Malaga, Spanien AMU Nordjylland 10.000

Studietur Barcelona, Spanien AMU Nordjylland 10.000

Studieophold Hong Kong, Kina (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studieophold Shenzhen, Kina (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studieophold Shenzhen, Kina (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studieophold Conneticut, USA (GMM Engineer) Studerende, Syddansk Universitet 10.000

Studieophold Huddersfield, England (Logistik/SCM) Studerende, Copenhagen Business Academy 10.000

Studietur Belgien Selandia-CEU 10.000

Studietur Tjekkiet Ribe Amts Vognmandsforening af 2012 25.000

Studieophold Singapore (Logistik) Studerende IT-universitetet København 10.000

Transportens Dag i Aabenraa Aabenraa Kommune 50.000

Transportens Dag i Århus og Odense ITD 100.000

Studieophold Berlin, Tyskland (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studieophold Berlin, Tyskland (SCM) Studerende, Copenhagen Business School 10.000

Studieophold Australien (VCM) Studerende 10.000

Studietur England Uddannelsescenter Holstebro 12.000

Studieophold Austin, Texas Aarhus Business College 15.000

Studietur Algeciras, Sydspanien AMU Nordjylland 10.000

Studietur Algeciras, Sydspanien AMU Nordjylland 10.000

Videnspredning/uddannelse
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Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Branding - Udvikling og produktion af kortfilm samt 
en række korte spots Danske Speditører 75.000

Padborg Transportmesse Foreningen Padborg Transportcenter 10.000

Erhvervets image

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Printer Dansk Lastbil Nostalgi 33.115

Bogprojekt - lastbilsmonterede kraner i Danmark Forlaget JoFa 40.000

Studietur Femern Bælt ITD seniorer 60.000

Bog - Cementtransporter gennem tiderne Foreningen Nordjysk Lastbilnostalgi af 2007 30.000

Nordjysk Veteranrally 2017 Foreningen Nordjysk Lastbilnostalgi af 2007 10.000

Bog - 100 års Jubilæum H. P. Therkelsen A/S 40.000

Erhvervets historie

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Sygdom 20.000

Sygdom 20.000

Sygdom 20.000

Socialt

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Lastbilkaravanen - videreudvikling af undervisnings-
materiale samt tryk af Brumbassebogen ITD 50.000

Lastbilkaravanen – Refleksveste ITD 50.000

Færdselssikkerhed

Oversigt humanitære donationer 2017
• Danmarksindsamlingen ”Intet barn må sulte”
• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”
• Dansk Blinde Samfund Sønderjylland

FDE Fondens talentpris 2017
FDE Fondens talentpris 2017 blev uddelt i forbindelse med  
ITD’s generalforsamling d. 29. april 2017 i Vejle. Prisen gik til 
Katarina Valientova og Martin Sajdak fra LS Intertank,  
Fredericia.
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Fondens økonomi
Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 

Resultatopgørelse  2017 t.kr.

Indtægter

Afkast værdipapirer m.v. .................................................................................................................................  2.011

Udgifter

Administration, revision, hjemmeside, annoncer, bestyrelsesmøder m.v.  .........................................................................  194

Resultat før skat:  .......................................................................................................................................... 1.817

Skat af årets resultat ........................................................................................................................................  731

Årets resultat  ..............................................................................................................................................  1.086

Foretagne udlodninger  ......................................................................................................................................  846

Overført til fondens frie reserver  ..........................................................................................................................  240

Balance

Aktiver

Værdipapirer og likvide beholdninger  ................................................................................................................  87.679

........................................................................................................................................................................................87.679

Passiver

Egenkapital *  .............................................................................................................................................  86.080

Anden gæld og skyldige udlodninger  ..................................................................................................................  1.599

...............................................................................................................................................................  87.679

* heraf stamkapital kr. 82,4 mio.

Revisor
Ernst & Young P/S
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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

• 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)
• 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

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

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)

• 1991 Dansk Transport Kompagni A/S

• Cand. Jur. fra Københavns Universitet 
• Konsulent i Transportministeriet
• Danmarks transportattaché ved EU
• Direktør Danske Speditører (1990-1992)
•  Direktør Turistvognmændenes Lands-

forening/Danske Busvognmænd  
(1992-2017)

I bestyrel-
sen siden

2009

2014

2009

2009

2009

2017
(2010-
2014)

2018

Født

1950

1958

1953

1949

1951

1954

1952

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
Peter Provstgaard
Direktør, Kollund

Bestyrelsesmedlem
Steen Bundgaard
Ålsgårde

Bestyrelse

John V. Thomsen
Gert Jakobsen

Steen Bundgaard

Sven Buhrkall
Peter ProvstgaardJens Iwer Petersen

Anders Hjulmand
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CVR nr. 3318 0713
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www.fdefonden.dk

FDE Fonden administreres af ITD

Administrator
Chefkonsulent, Jo Madsen

Fondssekretær
Koordinator, Mette S. Jacobsen


