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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 trans-
port- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til udde-
ling til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen.

3.2  I det omfang Fondens primære formål efter bestyrelsens vurdering er ud-
tømt, 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
I 2020 tog FDE Fonden, i forbindelse med gennemgang af støtte-
områderne, en ny strategi i brug. Under støtteområdet ”Forskning 
og innovation” er nu konkret nævnt områder som ”Klima og miljø”, 
”Digitalisering og automatisering” samt ”Tiltrækning af kvalificeret 
arbejdskraft”. Som et nyt støtteområde er tilføjet ”Fyrtårns- og 
signaturprojekter”, hvor Fonden på eget initiativ kan igangsætte 
og støtte innovative projekter og initiativer, der ligger indenfor 
fondens støtteområder. Ansøgninger til studierejser og studieop-
hold samt praktik- og uddannelsesophold i udlandet skal fremover 
indsendes af uddannelsesinstitutioner, organisationer m.v. Og 
Talentprisen er fra 2020 erstattet af ”FDE Fondens Initiativpris”. 
Endvidere blev der i 2020 i forbindelse med ansøgninger og udde-
linger taget nye administrative procedurer i brug. 

Transport- og logistikbranchen har også i 2020 vist stor interesse 
for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således i alt 41 
ansøgninger til et samlet beløb på kr. 5 mio. Heraf har der været 
mulighed for at imødekomme 31 ansøgninger helt eller delvist 
med et samlet støttebeløb på kr. 1,4 mio. 
Fondens egenkapital udgør ved udgangen af 2020 kr. 101,8 mio. 
Heraf udgør stamkapitalen kr. 97,9 mio. Fonden har siden første 
uddeling i 2010 doneret i alt kr. 16 mio. kr. i støtte til projekter, akti-
viteter og initiativer til gavn for transport- og logistikbranchen. 

FDE Fonden har også i 2020 fortsat sin meget åbne kommunikati-
on via bl.a. hjemmeside og pressemeddelelser. 

FDE Fonden er en almennyttig fond og er derfor ikke – som det er 
tilfældet med erhvervsdrivende fonde – underlagt Fondsledelsens 
anbefalinger for god fondsledelse og deraf følgende pligt til offent-
liggørelse af efterlevelsen heraf. Fondens bestyrelse lægger dog 
vægt på i videst muligt omfang at efterleve anbefalingerne for god 
fondsledelse, hvilket også fremgår af hjemmesiden. 

Årsberetningen for 2020 indeholder – ud over en oversigt over 
årets donationer – et sammendrag af Fondens årsrapport for 
2020, en oversigt over bestyrelse og administration samt et særligt 
afsnit, der sætter fokus på fondens donationer til ”Videnspredning 
og uddannelse”.

Vi ønsker god læsning.

Jens Iwer Petersen
Formand

Støtteområder
1. Forskning og innovation
Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan 
understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik, som 
f.eks. inden for områder som: ”Klima og miljø”, ”Digitalisering og 
automatisering” og ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”.

2. Videnspredning og uddannelse
Økonomisk støtte til uddannelsesinstitutioner direkte rettet mod 
godstransport- og logistikområdet i forhold til løbende udvikling af 
uddannelsernes indhold og udvikling af nye uddannelser.
Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktik- 
og uddannelsesophold tildelt gennem uddannelsesinstitutioner, 
organisationer mv., der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny viden og 
inspiration direkte rettet mod godstransport- og logistikområdet. 
Støtten kan ikke søges af privatpersoner men alene af uddannel-
sesinstitutioner, organisationer mv. til videre fordeling til et givent 
antal studerende. 

3. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdselssik-
kerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter.

4. Erhvervets image og historie
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer gods-
transport- og logistikbranchens omdømme og synlighed. Økono-
misk støtte til projekter, der fastholder dansk landevejstransports 
historie, ex. i form af bogudgivelser, der tilføjer nye kapitler til 
branchens historie. Økonomisk bistand til forskellige former for 
seniorarrangementer for forhenværende indehavere/ledere af 
vognmands-/transportvirksomheder.

5. Fyrtårns-/signaturprojekter
Fonden kan på eget initiativ igangsætte og støtte innovative pro-
jekter og initiativer til gavn for godstransport- og logistikbranchen, 
der ligger inden for fondens støtteområder. Fonden kan også i 
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Transport- og logistikbranchen er i konstant udvikling og under hård 
international konkurrence. Derfor er det for alle aktører vigtigt løben-
de at have fokus på uddannelse, videreudvikling og opgradering af 
personale og transportsystemer.

FDE Fonden støtter således løbende op om forbedring af transport- 
og logistikuddannelsernes indhold. Ligeledes er udvikling af nye 
uddannelser og kompetencefremme i form af ny viden og inspiration 
rettet direkte mod godstransport og logistikområdet et fokusområde 
for fonden. 

FDE Fondens forsatte fokus på dette område kan ses af de støttede 
projekter de seneste år. 

Der er således givet tilskud til et stort antal studieture, hvor stude-
rende, transportlærlinge og netværksgrupper har kunnet hente inspi-
ration og viden internationalt. Disse aktiviteter har dog været noget 
begrænsede i 2020 grundet Covid-19, men ansøgerne vil gennemføre 
de planlagte ture, når dette igen bliver muligt.

Tiltrækning af unge mennesker til branchen er vigtig, og derfor har 
Fonden ydet støtte til fx et projekt for 10. klasses elever. Et projekt, 
hvor eleverne får et grundigt kendskab til og indblik i branchen 

og derfor forhåbentligt også lyst til at blive en del af transport- og 
logistikbranchen senere. Fonden har også ydet støtte til Danmarks-
mesterskab for transportlærlinge, samt ydet tilskud til videreudvik-
ling af blandt andet speditionsuddannelserne og læringsplatform 
for gaffeltruck. Alle tiltag, som støtter op om de unge menneskers 
interesse for branchen.

Fonden har ligeledes støttet op om udvikling af online kurser. Kurser 
som gør det muligt for den enkelte medarbejder at tilgå uddannelsen, 
når det passer bedst ind i hverdagen. Der har også være støtte til vi-
dereudvikling af branchens allerede kendte uddannelser − herunder 
blandt andet speditøruddannelsen og faget transportjura.

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft vil i de kommende år være en 
stor udfordring for transport- og logistikbranchen. Fonden har derfor 
støttet afholdelse af en ”Kvindenetværksdag”, så branchen forhåbent-
lig i de kommende år kan tiltrække flere kvindelige medarbejdere.

Hvor FDE Fonden tidligere har imødekommet ansøgninger fra den en-
kelte studerende om støtte til studierejser, studieophold mv. har Fon-
den nu valgt, at økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt 
praktik- og uddannelsesophold skal søges af og tildeles et givent antal 
studerende gennem uddannelsesinstitutioner, organisationer mv.

Fokus på vidensdeling og uddannelse

særlige tilfælde støtte projekter i konkrete virksomheder forudsat 
at resultater og viden fra projektet bliver gjort tilgængelig for hele 
godstransport- og logistikbranchen. 

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 2020 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. 
Desuden uddeler Fonden årligt: FDE Fondens Initiativpris. Prisen 
kan gives til virksomheder, organisationer, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner eller enkeltpersoner, der har taget/vist ét 
særligt initiativ, der kan være med til at understøtte og videreud-
vikle dansk godstransport og logistik samt styrke erhvervets kon-
kurrenceevne. Med prisen følger et legat på 50.000 kr., et diplom 
og en statuette.
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Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Digitalisering som et redskab til øget konkurrenceevne Syddansk Universitet 150.000

Informations-APP til Padborg Transportcenter Padborg Transportcenter F.m.b.a. 70.000
Fuldtid PhD i Business og Management med  
speciale i Logistik Privatperson 25.000

Forskning og innovation

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studietur Polen ZBC, Transport og logistikskolen 10.000

DM for transport- og lagerlærlinge AMU Transport Danmark 100.000

Kvindenetværksdag 2021 ITD 50.000

Studietur Tyskland AMU Nordjylland 10.000

Studietur Tyskland AMU Nordjylland 10.000

Studietur Tyskland AMU Nordjylland 10.000

Læringsplatform til gaffeltruckundervisning ZBC 75.000

Studieophold – 14 studerende – Global SCLM Copenhagen Business School 70.000

Seniortur 2021 ITD Seniornetværk 20.000

Studieture Polen for 2 hold ZBC, Transport og logistikskolen 20.000

Netværksstudieture Bruxelles ITD 150.000

Studieophold Austin,Texas, USA Aarhus Business College 12.000

Videnspredning/uddannelse

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Nordjysk Veteranrally 2020 Dansk Lastbil Nostalgi 10.000

Transportens Dage 2020 Business Aabenraa 50.000

Lastbil Veterantræf Frank Nørager & Co 5.000

E-bog - Den Glade Chauffør - frihed, fart og fælge Die Wiese 40.000

Bogprojekt - Dansk godstransport - 50 år i det  
europæiske fællesskab Forlaget Rasmussen & Aagaard I/S 40.000

Film-projekt – Asfalt Supercharge ApS 100.000

Bog - Everten Rebekka af Fanø Rebekka af Fanø – Vadehavets sejlende kulturarv 40.000

Erhvervets image og historie

Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Lastbilkaravanen 2020 – Musikvideo, veste til alle  
2. klasser i Danmark mv. ITD 200.000

Færdselssikkerhed

Oversigt over donationer i 2020
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Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Sygdom 20.000

Sygdom 20.000

Chaufførenke 20.000

Socialt

Oversigt humanitære donationer 2020
• Danmarksindsamlingen ”Børn på flugt har brug for hjælp”
• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”
• Valdemarshus, Padborg

FDE Fondens initiativpris 2020
FDE Fondens uddelte i 2020 for første gang FDE Fondens initiativpris. Prisen 
gik til Ole Larsen Transport A/S i Vejen. Virksomheden får prisen, for at have 
accelereret sin digitale omstilling. Allerede i 2018 har virksomheden opret-
tet et Innovationscenter med det formål af facilitere nytænkning og være 
centrum for udviklingen af ideer, som kan understøtte og accelerere den 
digitale udvikling både i egen virksomhed men også i branchen som helhed. 
Prisen blev uddelt ved et arrangement på firmaets hovedsæde. 
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Fondens økonomi
Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 

Resultatopgørelse  

Indtægter

Afkast værdipapirer m.v. .........................................................................................................................................................................................  916.401

Udgifter

Kapitalforvaltning, administration, revision, hjemmeside, annoncer, bestyrelsesmøder m.v.......................................................................  667.179

Resultat før skat .......................................................................................................................................................................................................  249.222

Skattemæssige reguleringer ...................................................................................................................................................................................  458.783 

Skat af årets resultat.........................................................................................................................................................................................................  -59

Årets resultat  ...........................................................................................................................................................................................................  708.064

Foretagne udlodninger  .......................................................................................................................................................................................  1.352.000

Balance

Aktiver

Værdipapirer og likvide beholdninger  ...........................................................................................................................................................  103.782.221

.............................................................................................................................................................................................................................. 103.782.221
Passiver

Egenkapital *  ....................................................................................................................................................................................................  101.751.934

Anden gæld og skyldige udlodninger  ................................................................................................................................................................  2.030.287

 103.782.221

* heraf stamkapital kr. 97.946.463

Revisor
Revisionscentret Aabenraa
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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
Christian Sørensen 
Madsen 
Direktør, Skodborg

1961 2020 • Direktør S. Chr. Sørensen A/S • ITD (formand)
• FDE A/S
• Vialtis A/S
• Nordea Bankråd, Rødding/Haderslev
• FDE Fonden

Bestyrelsesmedlem
Niels Juel Nielsen
Indehaver, Egaa

1955 2020 • Uddannet shippingman 
• Lastvognsdiponent
• Indehaver BoxLink ApS

• ITD
• FDE
• Poster i frivillige foreninger
• 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
• Utzon Fonden
• Nordjyske Jernbaner A/S (formand)
• Friis & Moltke A/S (formand)
• Pava Produkter A/S (formand)
• FDE Fonden 
• M.fl.
Erfaring med repræsentantskabsarbejde fra bl.a. 
Realdania

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

Bestyrelsesmedlem
John A. Skovrup
Vognmand, Bække

1979 2020 • Selvstændig vognmand • ITD
• ITD Arbejdsgiver
• Vejen Byråd
• FDE Fonden

John A. Skovrup

Christian Madsen

Jens Iwer Petersen

Anders Hjulmand

Steen Bundgaard

Sven Buhrkall

Niels Juel Nielsen
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FDE Fonden har en administrationsaftale med ITD

Administrator
Chefkonsulent, Ulla M. Thietje

Fondssekretær
Medlemskonsulent, Mette S. Jacobsen


