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Årsberetning



Forord
FDE Fonden har nu eksisteret i 5 år og har i den periode doku-
menteret behovet for en transportrelateret fond og dermed sin 
berettigelse. I årene 2010 – 2014 har fonden således modtaget 
i alt 233 ansøgninger. Heraf har det været muligt at imødekom-
me 150 ansøgninger med i alt 5,3 mio. kr.

Transport- og logistikbranchen har også i 2014 vist stor inte-
resse for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således i 
alt 55 ansøgninger til et samlet beløb på 4,48 mio. kr. Heraf har 
der været mulighed for at imødekomme 35 ansøgninger helt 
eller delvis med samlede donationer på 1,928 mio. kr.

Efter at ITD på generalforsamlingen i foråret 2014 besluttede at 
indbetale yderligere 5 mio. kr. til FDE Fonden, udgør stamkapi-
talen ved udgangen af 2014 nu 67 mio. kr. De nye midler fra ITD 
har muliggjort, at fonden har kunnet øge sit bidrag til aktivt at 
støtte branchens udvikling i et stadigt mere konkurrencepræget 
marked.
Fonden har i 2014 fastholdt de 6 defi nerede støtteområder, og 
der er foretaget uddelinger på alle områder. 

Traditionen med at uddele ”Årets talentpris” blev fortsat i 2014. 
Det samme gælder de almennyttige donationer, hvor FDE Fon-
den - på linje med andre brancher – gerne vil markere transport-
branchens CSR ansvar.

FDE Fonden har i 2014 via historier i pressen lagt vægt på at 
udbrede kendskabet til de projekter, fonden støtter for hermed 
at inspirere til og fremme interessen for at søge midler til nye 
projekter fra fonden. 

Årsberetningen for 2014 indeholder bl.a. en oversigt over fon-
dens donationer, et sammendrag af fondens årsrapport for 2014 
og en oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere in-
deholder årsberetningen et særligt afsnit, der sætter fokus på et 
af fondens hovedområder, nemlig ”Færdselssikkerhed”.

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 
rela-tion 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 2014 har der været 
givet støtte til projekter inden for 5 af 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 vi-
den og inspiration på godstransport- og logistikområdet.

3. Færdselssikkerhed
Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdsels-
sikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafi kanter.

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 in-
dehavere/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.

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.
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Når lastbiler bliver involveret i færdselsuheld med øvrige tra-
fi kanter, har det ofte på grund af lastbilernes størrelse alvorlige 
konsekvenser for de involverede parter. Derfor er der i alle trans-
portvirksomheder stor fokus på, hvordan man kan fremme færd-
selssikkerheden og undgå alvorlige ulykker.

Også FDE Fonden har som et af sine 6 støtteområder valgt ”Færd-
selssikkerhed”, hvor man giver økonomisk støtte til projekter og 
initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige 
trafi kanter.

Det er vigtigt, at børn allerede i skolealderen lærer at begå sig i 
trafi kken, og derfor har FDE Fonden bl.a. økonomisk støttet ITD’s 
landsdækkende lastbilkaravane til de danske skoler og fi nansieret 
uddelingen af refl eksveste i forbindelse med lastbiludstillinger.

Når vinteren sætter ind kan sne- og isfl ager samle sig på vognto-
genes tag. Hvis ikke disse bliver fjernet, før køretøjerne kommer 
ud i trafi kken, er der stor risiko for, at isfl agerne falder af under 
kørslen, fx når man svinger. Dette kan få alvorlige konsekvenser, 
når de rammer personbiler og ikke mindst de bløde trafi kanter. 
Derfor har FDE Fonden de senere år sponsoreret opsætning af så-
kaldte snebroer på transportknudepunkter som Padborg og Taulov 
og senest  også bevilliget en snebro til transportcentret i Tåstrup. 
Fra snebroen kan chaufføren fjerne sne og is fra lastbilens tag og 
derved undgå risikoen for nedfald under kørslen.

FDE Fonden har ligeledes støttet en landsdækkende kampagne 
vedrørende kontrol af lastbildæk og fokuserer også på, at forsk-
ning og uddannelse kan bidrage til at fremme færdselssikkerheden. 
Fonden støtter således blandt andet et pilotprojekt på Nordsjæl-
lands Hospital vedrørende screening og behandling af chauffører 
med søvnapnø og/eller diabetes.

Et af de vigtige formål med køre- og hviletidsreglerne er at fremme 
færdselssikkerheden. Det er dog vigtigt, at reglerne i dagligdagen 
kan efterleves på en håndterbar måde for vognmænd og chauf-
fører. Derfor har FDE Fonden givet støtte til udarbejdelse af et fæl-
les oplæg fra vejtransportbranchens organisationer til en ændret 
håndtering af køre- og hviletidsreglerne. Oplægget bruges som 
grundlag for drøftelser med Justitsministeriet.

FDE Fonden vil også fortsat have ”Færdselssikkerhed” som et af 
sine fokusområder og ser frem til fortsat at modtage relevante 
støtteansøgninger på området.

Støtte til færdselssikkerhed
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Oversigt over donationer i 2014

Forskning og innovation
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studietur Bruxelles – Fagudvalg Told Danske Speditører max. 30.000

Udvikling app målrettet udenlandske chauffører ITD 150.000

Deltagelse int. konference bæredygtig transport Danmarks Tekniske Universitet 40.000

Videnspredning/uddannelse
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Studieophold Hong Kong (logistik) Pernille Gorrisen, Århus 10.000

Studietur Beijing/Shanghai (logistik/SCM) Student Union og Logistics, Århus 28.000
 Universitet

Studieophold Australien (logistik) Kristine Lyck Dreehsen, København 10.000

Studietur England UC Holstebro (lager-/kørselsdisponenter) max. 30.000

Studieophold Austin, Texas Århus Købmandsskole (spedition/shipping) 12.000

Studietur Sverige AMU Nordjylland 15.000

Studieophold Brisbane Australien (logistik) Mette Thielsen Weinkauf, København 10.000

Studieophold Singapore (logistik/SCM) Sebastian Granner Lund, Århus 10.000

Studietur Litauen 9 lokale netværk ITD max. 75.000

Studietur Amsterdam AMU Nordjylland 10.000

Deltagelse sommerskole Delhi-Copenhagen Copenhagen Business School 50.000
Urban Challenge

Udvikling nye akademifag Danske Speditører/ITD 145.000

Studietur 3 netværk Bruxelles DTL max. 60.000

Færdelssikkerhed
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Refl eksveste m.m. til Ishøj Truckshow Convoy Buddy 25.000

Lastbilkaravanen rundt til skoler ITD 150.000

Etablering snebro HTTC-Høje-Taastrup Transportcenter 170.000

Dækrazzia Dæk Specialisternes Landsforening 25.000

Oplæg fra vejtransporten til en ændret 9 transportorganisationer 320.000
håndtering af køre- og hviletid
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Erhvervets historie
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Jubilæumsbog Mommark Handelsskole Business College Syd 40.000

Studietur Bruxelles DTL’s veteranklub 50.000

Studietur Århus ITD seniorer 40.000

Bog – Mit liv blandt lastbiler (hos Stiholt A/S) Bent Nielsen, Sæby 30.000

Bog – historien om betydende danske John Johansen, Jyllinge 40.000
vognmandsforretninger gennem tiden

Bog – billedværk med forskellige lastbiltyper Niels Rasmussen, Vinderup 18.000

Indkøb scanner og TV til fremvisning Foreningen af Nordjysk Lastbilnostalgi 13.728

Socialt
Ansøgningens navn Beløbsmodtager Beløb i kr.

Eksportchauffør – blodprop i hjernen  20.000

Kørselschef – sklerose  20.000

Vognmand – arbejdsulykke  20.000

Oversigt humanitære donationer 2014
• Nordsjællands Hospital
• En god jul for alle
• Julemærkehjemmene i Danmark
• Danmarksindsamlingen ”Når mor mangler”
• Danmarksindsamlingen ”Knæk Cancer”

FDE Fondens talentpris 2014
• FDE Fondens talentpris 2014 blev uddelt i forbindelse med 
ITD’s generalforsamling den 12. april 2014 i Nyborg. Prisen 
blev delt mellem speditør Arnt Vad Jensen, Blue Water Ship-
ping A/S og hans arbejdsgiver Blue Water Shipping A/S i Es-
bjerg.
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Fondens økonomi

Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 

Resultatopgørelse  2014 t.kr.

Indtægter

Afkast værdipapirer m.v. .................................................................................................................................  2.327

Udgifter

Administration, revision, bestyrelsesmøder m.v.  .......................................................................................................  143

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

...........................................................................................................................................................................................  175

Skat af årets resultat .......................................................................................................................................... 82

Årets resultat  ..............................................................................................................................................  2.070

Foretagne udlodninger  ...................................................................................................................................  1.768

Overført til fondens reserver  ...............................................................................................................................  302

Balance

Aktiver

Værdipapirer  ..............................................................................................................................................  68.557

Likvide beholdninger og andre tilgodehavender  .....................................................................................................  4.410

........................................................................................................................................................................................72.967

Passiver

Egenkapital  ...............................................................................................................................................  71.325

Anden gæld og skyldige udlodninger  ..................................................................................................................  1.642

...............................................................................................................................................................  72.967
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Bestyrelse

John V. Thomsen

Gert Jakobsen

Tove Sommer Juhl

Sven Buhrkall

Mogens TherkelsenJens Iwer Petersen

Anders Hjulmand

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. Nykre-
dit, Sydbank og TryghedsGruppen/Tryg Fonden

• H.P. Therkelsen (formand)
• Union Bank Flensborg (formand)
• DI Transport, faggruppen: Infrastruktur, transport
• Flensborg Avis
• UdviklingsRåd Sønderjylland
• Sønderborg Lufthavn
• Frøslev Efterskole
• Dansk/Tysk Handelskammer
• Dansk/Tysk Transportkommission
• Dansk/Tysk Business Forum
• Hærvejskomiteen
• FDE 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)

• Erhverv Norddanmark (formand)
• Kunsten – Museum of Modern Art (formand)
• Aalborg Teater (formand)
• Utzon Center A/S (formand)
• Nordea Liv & Pension 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. Tryg-
hedsGruppen SMBA/Tryg Fonden og Realdania

• FDE Fonden
• KV (Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere)
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Erhvervsmæssig baggrund

• 1982-2010 adm. direktør i ITD/FDE

• 1983-2012 adm. direktør i 
 H.P. Therkelsen A/S

• Gert Jakobsen Transport ApS

• Direktør i bank
• Direktør i FDE

• Cand. oecon. fra Århus Universitet
• Økonomikonsulent hos De Samvirkende 
 Landboforeninger
• Uddannelsesleder Danmarks Sparekas-
 seforening (Finansrådet)
• Vicedirektør i Foreningen af Danske 
 Eksportvognmænd (ITD/FDE)
• Adm. direktør i fl ere 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 månedsma-
 gasinet TransInform
• 1999-2009 adm. direktør Dansk Trans-
 port Forlag A/S

I bestyrel-
sen siden

2009

2009

2014

2009

2009

2009

2009

Født

1950

1946

1958

1953

1949

1951

1947

Navn

Formand 
Jens Iwer Petersen
Direktør, Sønderborg

Bestyrelsesmedlem
Mogens Therkelsen
Direktør, Padborg

Bestyrelsesmedlem
Gert Jakobsen 
Vognmand, Hornslet

Bestyrelsesmedlem
John V. Thomsen
Direktør, Vejle

Bestyrelsesmedlem
Sven Buhrkall
Direktør, Rødding

Bestyrelsesmedlem
Anders Hjulmand
Advokat, Aalborg

Bestyrelsesmedlem
Tove Sommer Juhl
Direktør, Kollund
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FDE Fonden administreres af ITD

Administrator
Chef, HR & uddannelse, Jo Madsen

Fondssekretær
Teamleder, Mette S. Jacobsen


