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FDM – Danmarks største 
forbruger- og interesseorganisation

FDM er med næsten en kvart million husstande som medlem-
mer landets største forbruger- og interesseorganisation. 
På den politiske bane arbejder FDM for en lavere bilbeskatning, 
mere sikkerhed i trafikken, en bedre infrastruktur, sikre
og miljøvenlige biler samt bedre forbrugervilkår for bilejerne. 

Ved siden af opgaven som talerør og politisk kontakt for bil-
ejerne driver FDM rejsebureau og campingpladser, testcentre, 
hvor bilen kan blive testet og synet, køreteknik, forsikrings-
selskab og vejhjælp. FDM rådgiver desuden medlemmerne i 
forbrugermæssige, juridiske eller tekniske spørgsmål, ligesom 
organisationen tilbyder at føre flere af medlemmernes sager 
ved domstolene. 

Desuden står FDM bag Motor, som med over 453.000 læsere 
er Danmarks største bilblad.



En af FDMs store opgaver er at sikre, 
at bilisterne bliver hørt, når det gælder 
forbruger- og trafikpolitiske beslut-
ninger, der kan påvirke bilisterne.
I 2011 var debatten om især beskat-
ningen af bilisterne flere gange til 
diskussion. Der blev drøftet afgifts-
struktur, leasing og betalingssyste-
merne til vejene. FDM bød på bilister-
nes vegne aktivt ind med forslag og 
kommentarer i debatten.

Valgkamp og bilisterne

For første gang i mange år blev bili-
sterne et af de varmeste 
emner i en valgkamp, da 
betalingsringen omkring 
København blev bragt på 
banen. Det fik FDM på 
barrikaderne. FDM fik 
udarbejdet en holdnings-
undersøgelse blandt 
1.064 bilister bosid-
dende i pendlerregionen 
omkring hovedstaden, 
for at undersøge bilisternes 
holdning til betalingsringen. Undersø-
gelsen viste bl.a., at bilisterne betrag-
ter betalingsringen som en ekstra skat, 
at bilisterne primært vil fravælge kul-
turelle besøg og indkøb i København, 
hvis der kommer en betalingsring, og at 
bilisterne skal bruge ekstra tid, hvis de 
skal tage tog eller bus i stedet for bilen, 
ligesom der ikke er parkeringsmulig-
heder ved stationerne. Undersøgelsen 
var, sammen med data fra andre lande, 
et vigtigt redskab i FDMs kommunika-
tion om betalingsringen.

Bilafgifter – leasing

Et af de helt store emner i debat-
ten i medierne var de udfordringer og 
fordele, som privatleasing skabte for 
bilisterne. En længere artikelserie i en 
af de store morgenaviser satte fokus på 

den afgiftsmæssige forskelsbehand-
ling, der er, mellem biler der købes og 
biler som leases. En for FDM vigtig 
sag, hvor der på den ene side sikres bil-
ligere leasingbiler, også til private, men 
hvor der på den anden side er opstået 
stor uigennemsigtighed i bilmarkedet 
og en risiko for, at brugtvognspriserne 
presses ned. FDM benyttede sagen til 
at påpege endnu en absurditet ved regi-
streringsafgiften. 

Demobiler

Mellem hver fjerde og hver tredje 
solgte nye bil i 2011 var en demobil. 

Årsagen skal findes i 
registreringsafgifts-
systemet, som gør, 
at bilforhandleren kan 
sælge en demobil 
billigere end en ny bil. 
For forbrugeren var 
gevinsten dog mere 
tvivlsom. Den rabat, 
som forbrugeren får på 
demomodellen, skal 

sættes i forhold til, at en demobil reelt 
er en brugt bil – nogle er op til et halvt 
år gamle. På kort sigt, og for den en-
kelte, kan leasing- og demomodellen 
være en fordel.  FDM gav dog udtryk 
for, at der grundlæggende er tale om 
en skævvridning af bilmarkedet nu og 
på sigt af brugtvognsmarkedet. På 
det uigennemskuelige marked er de 
store vindere bilforhandlerne, der tager 
størstedelen af afgiftsrabatten i ekstra 
fortjeneste. Derfor brugte FDM demo-
bildebatten til at argumentere for, at 
løsningen er en grundlæggende afgifts-
reform. 

FDMs afgiftsmodel

I forlængelse af sagen om leasing udar-
bejdede FDM en skitse til en model for 
omlægning af bilafgifterne. Modellen 

tog udgangspunkt i den oprindelige mo-
del, som FDM lavede i 2004 sammen 
med bilbranchen. Dvs. en omlægning, 
hvor registreringsafgiften i gennemsnit 
reduceres til 30 pct. af det nuværende 
niveau, mens den årlige ejerafgift blev 
ændret til en teknisk afgift og øget. I 
den nye model blev der foreslået en 
årlig reduktion på 10 procentpoint 
over syv år og en tilsvarende gradvis 
øgning af den årlige afgift. Efter en 
indfasningsperiode vil omlægningen 
være udgiftsneutral for staten ved en 
gennemsnitlig årlig afgift på omkring 
10.000 kr. I FDMs model skulle al-
lerede indregistrerede biler køre videre 
på det nuværende årlige afgiftsniveau. 
Modellen havde flere fordele i forhold 
til den nuværende afgiftsmodel, hvor 
tre fjerdele af de samlede bilafgifter 
betales ved købet og bestemmes af 
bilens pris. FDM tog i langt højere grad 
også højde for miljø og sikkerhed ved 
at lade den årlige afgift afhænge af 
CO2 udledning samt bilens udledning af 
kvælstofilter (NOx) og partikler (PM). 
Ved at bibeholde en registreringsafgift 
på 30 pct. vil det i FDMs model også 
være muligt at belønne eller straffe 
biler i forhold til sikkerhedsniveau og 
særlige energieffektive drivmidler.

Omlægning uden tab

FDM gjorde politikerne opmærksomme 
på, at det ville være muligt at lave en 
omlægning uden, at det koster stats-
kassen mere end det tab, der kom ind 
på grund af leasing- og demobilsproble-
matikken. FDM beregnede, at over en 
10-årig periode vil leasing- og demobi-årig periode vil leasing- og demobi-ig periode vil leasing- og demobi-
lerne ’koste’ statskassen over 51 mia. 
kr. i tabt provenu, hvis leasingandelen 
som ventet når 50 pct. FDMs forslag 
derimod koster 47 mia. kr., men hvor 
udgiften i årene efter udlignes i FDMs 
model, når stadig flere biler betaler 
en højere årlig afgift, vil tabet fra 

FDMs mærkesager

Mellem hver 
fjerde og hver 
tredje solgte nye 
bil i 2011 var en 
demobil

Bilisterne betragter betalingsringen som en ekstra skat På kort sigt, og for den enkelte, kan leasing- og demomodellen være en fordel
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leasingbilerne være permanent i den 
nuværende model. I FDMs optik burde 
staten dog kunne acceptere et lavere 
provenu fra bilafgifterne i takt med, at 
bilisterne skiftede til mere miljøvenlige 
og sikre biler.

ITS Udviklingsforum

Intelligente trafiksystemer, ITS, er en 
fordel for infrastrukturen og dermed 
også bilisterne. FDM deltog i 2011 i 
et særligt ITS Udviklingsforum under 
Vejdirektoratet, hvis formål var at lave 
en overordnet strategi for, hvordan ITS 
i fremtiden med fordel kan anvendes 
til at øge fremkommeligheden og sik-
kerheden på vejene. FDM anbefalede, 
at ITS i højere grad blev en del af in-
frastrukturen både af hensyn til trafik-
sikkerheden og fremkommeligheden. 
FDMs vinkel var at sikre, at kendt ITS-
teknologi kom ud og virke på de danske 
veje fremfor, at der skulle opfindes nye 
’danske løsninger’ på kendte problemer.

Hastigheder på vejene

Ved flere lejligheder fik FDM mulig-
hed for at drøfte behovet for variable 
hastigheder på landeveje samt udvi-
delse af motorvejsstrækninger, hvor 
det er tilladt at køre 130 km/t. Også 
campingvognes hastig-
hedsbegrænsninger blev 
drøftet. Her viste en 
undersøgelse fra FDM, 
at campisterne gerne 
så, at der blev indført en 
tempo 100 ordning på 
de danske veje af hen-
syn til andre trafikanter. 
Undersøgelsen viste, at 
mange campister op-
lever, at andre bilister bliver irriterede, 
hvis de kører bag en langsomt kørende 
campingvogn på strækninger med dår-
lige overhalingsforhold. FDM forventer, 

at den nye regering fortsat vil arbejde 
videre med disse tiltag og forslag, som 
dels er med til at skabe et bedre flow 
på vejene, dels øger bilisternes respekt 
for farten, da variable hastigheder får 
trafikanterne til at overholde hastig-
hedsgrænserne. Dermed kan det bi-
drage til den positive udvikling i faldet 
af antallet af dræbte og tilskadekomne 
i trafikken. 
     
Ringere sikkerhed 
på bagsædet

Bagsædepassagerer har 
i flere tilfælde større 
risiko for at pådrage sig 
alvorlige skader ved 
sammenstød end de, der 
sidder forrest i bilen. Det 
viste en undersøgelse af 
sikkerheden for bagsæ-
depassagerer, som FDM lavede 
i samarbejde med tyske ADAC. Særligt 
bryst, hoved og nakke er udsatte områ-
der, hvis man sidder bagi. FDM opfor-
drede bilproducenterne til at interessere 
sig mere for sikkerheden på bagsædet, 
ligesom FDM kritiserede den danske 
bilafgiftsstruktur, som hindrer, at bi-
lerne bliver solgt med det nyeste sik-
kerhedsudstyr på det danske marked.
 

Test en elbil

Der er ingen tvivl om, 
at biler baseret på 
alternative drivkræfter 
er en del af den frem-
tidige bilpark. For at få 
mere praktisk erfaring 
med bl.a. elbilerne 
valgte FDM allerede i 
2010 at indgå et ’test 

en elbil-samarbejde’. Dette samarbejde 
fortsatte i 2011, hvor en række nyere 
og mere brugervenlige elbiler også blev 

en del af forsøget.En praktisk test fra 
FDM viste dog, at elbilerne stadig ikke 
helt er på et niveau, hvor de kan er-
statte konventionelle biler. I praksis er 
de ikke lige så energieffektive og miljø-
venlige som lovet, ligesom de økono-
misk og rækkeviddemæssigt – trods de 
er frataget registreringsafgift - fortsat 
vil være en udfordring for en almindelig 
dansk familie. FDM forventer dog, at 
der i de kommende år vil ske en rivende 

udvikling indenfor både el- og hybrid-
bilmarkedet, således 
at de på sigt bliver et 
reelt alternativ til ben-
zin- og dieselbilerne.

Vejarbejder

Der har mediemæs-
sigt været interesse for 
sikkerhed i forbindelse 
med vejarbejder. Tal 

fra Vejdirektoratet og Politi indikerer, 
at mange bilister undlader at nedsætte 
hastigheden til det højest tilladte ved 
passage af vejarbejder. FDM valgte at 
se problemstillingen fra to sider. Vej-
arbejdere er der for at gøre vores veje 
bedre – ikke for at genere bilisterne, 
men omvendt opfordrede FDM vejmyn-
dighederne til at sikre, at fartbegræns-
ningerne kun er i kraft, når der vitterligt 
er et behov for det – ellers mistes 
respekten for vejarbejdet. FDM kom 
både i dialog med Transportministeren 
og branchen, der repræsenterer de, der 
udfører vejarbejderne.

Vintervejr

Vintervejret var et debatteret emne 
både i medierne og blandt medlem-
merne. FDMs holdning til valg af dæk, 
manglende saltning og vedligeholdelse 
af veje og korrekt vinterkørsel blev 
efterspurgt af både medlemmer og 
medier. Det er FDMs råd til alle bilister, 

FDM deltog i 
2011 i et særligt 
ITS udviklings-
forum under 
Vejdirektoratet

FDM råder til, 
at man skal have 
vinterdæk på 
bilen

En test viste, at der er behov for mere fokus på sikkerheden på bagsædet
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der kører i vinterføre, at man skal have 
vinterdæk på bilen. Ovenpå et par hår-
de vintre med glatte veje finder FDM 
desuden, at man fra myndighedernes 
side bør overveje et krav om vinterdæk 
efter tysk forbillede, hvor 
det er det aktuelle føre, og ikke en tids-
begrænset periode, der afgør, hvorvidt 
man skal have vinterdæk på.  
Den hårde vinter først på året satte sit 
præg på vejene og trafikken. Mange 
kommuner havde reelt opgivet kampen 
mod glatte og ufremkommelige veje, 
hvilket fik FDM til at lægge et massivt 
pres gennem medierne. Foråret åben-
barede, at endnu en hård vinter havde 
efterladt mange veje med revner og 
dybe vejhuller. Den manglende vejved-
ligeholdelse førte til ødelagte biler, og 
mange medlemmer kontaktede FDM 
for at få råd og vejledning om erstat-
ningsmulighederne. FDM kritiserede 
kommunerne for at spare på trafiksik-
kerheden, ikke sætte penge nok af til 
vejvedligeholdelse og spare på vinter-
tjenesten.

Dyre kommunale 
besparelser

En undersøgelse, som 
FDM lavede med Dansk 
Vejforening viste, at fire 
ud af fem kommuner 
helt eller delvist havde 
valgt at spare vejbe-
lysningen væk om nat-
ten. En besparelse, der 
hurtig kan blive både 
fatal og dyr, da det er 
på kommunevejene, der er flest dræbte 
og tilskadekomne. FDM påpegede, 
at et trafikuheld i gennemsnit koster 
samfundet 1,8 millioner kroner, når 
man regner alle udgifter til f.eks. ho-
spitalsindlæggelser, pleje, genoptræ-
ning, udrykninger og materielle skader 
med. En stor del af de udgifter ligger i 

dag i kommunerne, som netop står for 
genoptræning, sygedagpenge og hjæl-
pemidler m.m. Havde pengene i stedet 
været brugt på forebyggende foran-
staltninger som rundkørsler eller sikre 
cykelstier, kunne ulykkerne måske være 
undgået, lød meldingen fra FDM.

Hensyn i trafikken

En af FDMs mærkesager er at sikre, 
at trafikanterne opfører sig ordentligt, 
så det er en god oplevelse at færdes i 
trafikken. Flere af FDMs medlemmer 
bidrog til indsamling af data omkring 
bilisternes og cyklisternes trafikkultur. 
De opsamlede data blev brugt i artikler 
og viste, at vejvrede opleves som et 
stigende problem i trafikken. At netop 
trafikkultur er et tema, som bilisterne 
og FDMs medlemmer går op i, blev 
illustreret ved, at den mest debatterede 
historie på FDM.dk i hele 2011 var en 
artikel om fletteregler. 

Uopmærksomhed i trafikken

Antallet af dræbte i trafikken blev det 
laveste i mange år. En undersøgelse 

foretaget af DTU pegede 
på, at en tredjedel af 
alle ulykker skyldtes 
uopmærksomhed i 
trafikken. Som opfølg-
ning på rapporten, 
og for at illustrere 
vigtigheden af op-
mærksomhed bag 
rattet, gennemfør-
te FDM sammen 
med Business 

Danmark en praktisk prøve på 
FDM Sjællandsringen med fokus 
på uopmærksomhed og alkohols 
påvirkning af kørslen. Testen viste 
bl.a., at GPS’en er farlig at betjene 
under kørslen. FDM opfordrede bi-
listerne til at indstille GPS’en inden 

bilens motor blev startet og fokusere på 
trafikken under kørslen.

Internationalt samarbejde

Sammen med de øvrige bilklubber i 
verden deltager FDM i en række sam-
arbejder, som skal fremme sikkerheden 
i bilen og på vejene og sætte fokus på 
bilisternes vilkår, herunder forbruger-
rettigheder. Mange af de historier, som 
FDM videreformidlede til forbrugerne, 
blev til i tæt samarbejde med de øvrige 
bilklubber, som også stod for en række 
forskellige test. FDM indgår også i et 
aktivt strategisk samarbejde med de 
øvrige bilklubber. FDM er blandt an-
det valgt ind i Euroboard, som er FIAs 
europæiske politiske bestyrelse. Deri-
gennem har FDM indflydelse på det 
fælleseuropæiske arbejde i FIA regi. I 
efteråret 2011 havde FDM fornøjelsen 
af at have besøg af FIAs præsident, 
Jean Todt, hvor der var rig lejlighed til 
at drøfte de udfordringer, bilisterne står 
overfor set med danske briller. 

Antallet af 
dræbte i trafik-
ken blev i 2011 
det laveste 
i mange år
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Vagthund med bid

En af FDMs fornemste roller er at 
være vagthund på forbrugernes vegne. 
I 2011 kæmpede FDM flere kampe 
på vegne af de danske bilister både i 
og uden for retssalene. Ved udgangen 
af 2011 havde FDM 42 verserende 
retssager, hvoraf de 14 blev oprettet 
i 2011. Retssager som alle bliver ført 
af FDM uden ekstra omkostninger for 
medlemmet, og sager hvis afgørelse 
kan få afgørende betydning for mange 
danske bilister. Blandt de verserende 
retssager er også sager mod Vejdirek-
toratet omkring skader som følge af 
manglende vejvedligeholdelse. I 2011 
var det værd at bemærke, at ca. 25 
pct. meldte sig ind i forbindelse med, 
at en sag opstod. FDM kan i disse til-
fælde kun tilbyde vejledning, da det 
kræver, at man har været medlem, 
inden sagen opstod, hvis man ønsker, 
FDM skal gå aktivt ind i sagen med 
modparten og evt. føre sagen på vegne 
af medlemmet ved domstolene.

Rådgivning til bilejerne

Det er væsentligt, at FDMs medlem-
mer får hurtigt svar fra 
FDMs rådgivning, når de 
kontakter FDM - også når 
kommunikationen foregår 
skriftligt. En opgørelse 
for 2011 viste, at otte 
ud af ti medlemmer fik 
svar fra FDM senest et 
døgn efter henvendel-
sen, mens de sidste på 
grund af deres komplek-
sitet behandles som sager med 
en besvarelsesfrist på fem arbejds-
dage. I 2011 modtog Rådgivningen 
over 8.547 skriftlige henvendelser fra 
medlemmerne. Det er fortsat henven-
delser fra skuffede brugtbilkøbere, der 

emnemæssigt topper listen, men også 
gennemgang af leasingkontrakter og 
uenigheder om værkstedsregninger 
fylder godt.

Bødetakster

Fra 2012 bliver det 
dyrere at overtræde 
færdselsloven. En for-
højelse FDM flere gange 
opponerede mod, idet 
forhøjelsen er markant 
større end den almin-
delige prisudvikling. Set fra 
et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt 
hæftede FDM sig ved, at der mangler 
dokumentation for, at forhøjelsen i sig 
selv gavner færdselssikkerheden, og 
derfor er forhøjelsen mere et udtryk for 
et merprovenu til statskassen. I stedet 
så FDM gerne, at der kom mere synligt 
politi på vejene, da det også har en 
præventiv effekt. FDM valgte også at 
oplyse forbrugerne om, at mange bøder 
nemt kan undgås, hvis man blot sørger 
for at have det rette udstyr i bilen, ved-
ligeholder bilen og selvfølgelig overhol-
der færdselsloven. FDM støttede dog 
skærpede sanktioner for kørsel uden 
kørekort, kørsel i frakendelsestiden og 

kørsel med bevidst-med bevidst-
hedspåvirkende stof-
fer i kroppen. 

Dyre feriebøder

Også i udlandet kan 
det være dyrt ikke at 
overholde færdselslov-
givningen. For at und-
gå, at de danske bilister 

skulle ende med bøder for manglende 
sikkerhedsudstyr, valgte FDM op til de 
store ferieperioder at oplyse om, hvilke 
dokumenter og hvilket udstyr de enkel-
te lande kræver af udenlandske bilister. 

FDM oplyste også om, hvilke sankti-
onsmuligheder myndighederne har i de 
enkelte lande, hvis en bilist overtræder 
lovgivningen her. Rådgivningen blev 

suppleret med resulta-
tet af en større test af 
tankstationer, der gui-
dede bilisterne til de 
bedste tankstationer i 
Europa, og oplysninger 
om brændstofpriserne 
i Europa, så bilisterne 
kunne finde frem til den 
billigste benzin. Sam-
tidig udvidede FDM 

sortimentet af motorvejsmærkater og 
betalingskort til også at omfatte Italien 
og Slovenien. At oplysning er vigtigt 
blev illustreret ved, at FDM oplevede 
færre henvendelser fra bilister, der var 
blevet opkrævet bøder for at overtræde 
indkørselsforbuddene i de italienske 
byers centrum. 

Ankenævn for biler

Det private ankenævn ’Ankenævn for 
biler’, som FDM driver sammen med 
DAF, Bilimportørerne, Bilbranchen 
og CAD, udvikler sig fortsat positivt. 
Ankenævn for biler har på ganske få 
år vist sig som et godt alternativ til 
domstolene og gjort det nemmere for 
bilejerne at få en hurtig afgørelse. I 
2011 blev der oprettet 250 klager, og 
179 klager blev afgjort af ankenævnet. 
En del klager blev fortsat løst undervejs 
i klageforløbet og nåede derfor aldrig at 
blive behandlet af nævnet. FDM vare-
tog formandsposten for ankenævnet i 
hele 2011. DAF, Bilbranchen, CAD og 
FDM har i 2011 indsendt ansøgning 
om, at ankenævnet godkendes af myn-
dighederne som et godkendt ankenævn 
med deraf følgende bedre retsstilling 
for forbrugerne.

14

28

Retssager oprettet i 2011

Retssager fra tidligere år

Forbrugernes vagthund

 En af FDMs 
fornemste roller 
er at være vagt-
hund på forbru-
gernes vegne

Ved udgangen 
af 2011 havde 
FDM 42 
verserende 
retsager

Ved årets udgang havde FDM 42 verserende 
retssager ved domstolene

FDMs medlemmer oplever stadig flest 
problemer ved brugtbilhandel

Værksteder og forhandlere beregnede sig en 
rente, der lå langt over den tilladte maksimale 
rentesats ved for sen betaling
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EU-høringer

FDM afgav flere høringssvar inden for 
områder, der kan få betydning for bili-
sternes retssikkerhed bl.a. om en fæl-
les EU købelov og et fælles europæisk 
tvistløsningssystem ved grænseover-
skridende e-handel. FDM noterede 
med tilfredshed, at man på baggrund 
af kritik fra de europæiske bilklubber 
var gået væk fra et ønske om en fælles 
købelov baseret på harmonisering, som 
på centrale punkter ville have ført til 
forringelser for bl.a. de danske forbru-
gere. I den nuværende form vedrører 
forslaget alene e-handel over græn-
serne og er alene ment som et muligt 
alternativ, som parterne kan aftale at 
benytte fremfor de nationale love.

For høje renter

På trods af, at FDM tidligere havde 
påpeget, at en række værksteder og 
forhandlere beregnede sig en rente, der 
lå langt over den tilladte maksimale 
rentesats ved for sen betaling, viste en 
ny undersøgelse, at branchen stadig 
har meget at lære. På et 
tidspunkt hvor den højest 
tilladte årlige morarente 
var 8,05 pct., fandt FDM 
eksempler på renter på 
op til 42 pct. FDM valgte 
igen at orientere såvel 
Forbrugerombudsman-
den som brancheorga-
nisationerne om resul-
tatet af undersøgelsen. 
Forbrugerombudsmanden meddelte 
efterfølgende, at branchen skulle rette 
ind, og at Forbrugerombudsmanden vil 
fortage stikprøvekontrol og om nødven-
digt udstede påbud til de virksomheder, 
som fortsat overtræder loven.

Parkeringsudvalg

FDM er valgt som forbrugerens repræ-
sentant i en særlig arbejdsgruppe, der 
er nedsat til at se på borgernes rets-
sikkerhed i parkeringsspørgsmål, ikke 
mindst i forhold til de private parke-
ringsselskaber. Desværre gik arbejdet 
i stå i gruppen, men FDM vil også i 
2012 arbejde for at få genoptaget 
arbejdet og har i den forbindelse kon-
taktet justitsministeren. FDM har bl.a. 
et ønske om, at der sættes et loft over, 
hvor meget et privat parkeringsselskab 
må tage i parkeringsafgift.

Autostole

For at kunne vejlede forbrugerne om, 
hvilke autostole der er det sikreste 
valg, deltager FDM to gange årligt i en 
stor europæisk undersøgelse af auto-
stole. Som noget nyt blev autostolene 
også testet for miljøskadelige stoffer. 
FDM valgte i den forbindelse at 
indberette testresultaterne på 
de stole, der overskred de til-
ladte grænseværdier i forhold 

til uønskede 
stoffer til de dan-
ske myndigheder. 
Samtidig illustrerede 
autostoletesten, at 
testen stadig er vigtig. 
På trods af, at auto-
stolene generelt er 
blevet bedre, dumpede 
en enkelt autostol med 
et brag, da den rev sig 
løs under testen med 

stor risiko for alvorlig skade på barnet, 
hvis der havde været tale om en virkelig 
situation.

Smadrede biler

Der blev smadret mange biler i sikker-
hedens tjeneste, både i det europæiske 
testsamarbejde Euro NCAP og i forbin-
delse med en række sikkerhedstest, 
som FDM deltog i sammen med de 
øvrige europæiske bilklubber. Flere test 
satte fokus på vigtigheden af at pakke 
bilen korrekt eller vælge det bedste 
udstyr, uanset om der var tale om en 
tur hjem fra byggemarkedet eller på vej 
på ferie med en feriepakket bil. Histo-
rierne blev underbygget med tv-opta-
gelser, som viste, hvor galt det kunne 
gå, hvis man ikke fulgte FDMs råd. I 
det europæiske crashtest samarbejde 
Euro NCAP var der optimisme at spore. 
Langt de fleste biler fik topkarakter og 
sikrede sig dermed adgang til det dan-
ske sikkerhedsfradrag i registreringsaf-
giften. Også flere elbiler mødte muren 
og slap meget flot fra det. For at sikre 

en fortsat udvikling i bilernes 
sikkerhed, er testkriterierne 

fra 2012 blevet ændret, 
således at bilerne frem-
over skal yde en bedre 
beskyttelse for fodgæn-

gerne.

Der blev i 2011 
smadret mange 
biler i sikker-
hedens tjeneste

FDM tester nu også for miljøskadelige stoffer, 
når autostolene testes
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Det er vigtigt at pakke bilen korrekt, 
viser flere test

Tal fra FDMs testcentre viser, at mange skades-
reparationer ikke udføres godt nok



FDM har i 2011 udarbejdet en række 
sociale og samfundsansvarlige CSR 
målsætninger for FDM koncernen.
FDMs CSR målsætninger omhandler 
medlemmer, miljø, samfund og med-
arbejdere og betyder blandt andet, at 
FDM som bilejernes forbrugerorgani-
sation vil formidle viden om biler med 
særlig fokus på trafiksikkerhed og miljø, 
så bilisterne er i stand til at vælge bil 
ud fra hensynet til sikkerhed og miljø. 
Ligeledes forpligter vi os til at engagere 
os i og anvende vores viden til gavn for 
samfundet. Vi vil fremme trafikpolitiske 
tiltag, der kan øge sikkerheden i trafik-
ken og mindske bilernes miljømæssige 
belastning af samfundet samt fremme 
den frie konkurrence.

På miljøområdet vil FDM minimere 
koncernens egen direkte miljøpåvirk-
ning, så vi får mindsket vores energi-
forbrug. Vi vil formidle viden om miljø-
venlige biler, og hvordan bilisterne kan 
bidrage til at fremme 
miljøet, og tilbyde kurser 
i, hvordan man kan tilgo-
dese miljøet i forbindelse 
med kørslen. I forhold 
til medarbejderne vil vi 
arbejde på, at FDM er 
en arbejdsplads, hvor 
medarbejderne trives og 
udvikles, og hvor det er 
muligt at opnå en god 
balance mellem ar-
bejds- og privatlivet. 
FDM har i dag politikker, der understøt-
ter FDMs CSR-målsætninger inden for 
medarbejderudvikling, senior- og triv-
selspolitik, sygefravær og fastholdelse, 
miljøpolitik og testpolitik.

FDMs ledelse skal i sin årlige hand-
lingsplan indsætte målsætninger 
for medarbejdertrivsel og effekt på 
samfundet, hvor CSR kan indgå som 
parametre. FDM vil i FDMs årsrapport 

redegøre for, hvilket arbejde, der i årets 
løb er udført for at understøtte FDMs 
CSR målsætninger. Information om 
FDMs CSR politik bliver lagt på FDMs 
intranet samt FDM.dk.

Særlige CSR-aktiviteter i 2011

I 2011 har FDM haft fokus på flere 
miljøbesparende aktiviteter. 

Miljø

FDM arbejder for at fremme salget af 
miljøvenlige biler. Bilisterne har dog 
også selv et ansvar over for miljøet, og 
derfor er det at køre miljøvenligt også 
et fast tema, når Motor tester biler 
og i FDMs eksterne kommunikation. I 
2011 lancerede FDM køreteknik nogle 
særlige kør-grønt kurser, hvor bilisterne 
kunne lære at køre mere miljøvenligt.  
Desuden støttede FDM Europas største 
elbilsforsøg, der pt. udføres i Danmark. 
Efter et godt samarbejde i 2010 med 

organisationen Hold 
Danmark Rent om 
projektet ’rene veje’, 
blev der lavet aftale 
om også i 2011 at 
indgå i et samarbejde. 
FDM bidrog til at ud-
brede budskabet om, at 
man ikke skal henkaste 
skrald langs vejene og 
uddelte igen skraldepo-

ser til bilisterne på FDMs testcentre. I 
2011 indtrådte FDM i Hold Danmark 
Rents bestyrelse og bidrager til arbej-
det som stiftende medlem. 
FDM er endvidere samarbejdspartner i 
’test en elbil’, hvis formål er at demon-
strere miljøvenlige og energieffektive 
biler for almindelige bilister samt ind-
samle værdifuld viden om, hvilke krav 
og forventninger bilisterne har i for-
bindelse med elbiler. Det overordnede 
formål for FDM er at blive bedre til at 

Samfundshensyn 
Corporate Social Responsibility (CSR) 

FDM arbejder 
for at fremme 
salget af 
miljøvenlige biler

FDMs campingpladser lever alle op til 
miljømærkningen EU-blomsten

Skru ned for solen lød budskabet i en kampagne, 
som FDM camping og FDM travel støttede
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Valg af bil

En af de største poster på privatbudget-
tet er bilen. For at gøre det nemmere 
for bilisterne at træffe det rigtige valg, 
blev der løbende orienteret om, hvor-
dan man gør den bedste bilhandel. En 
undersøgelse foretaget af FDM viste, 
at ved at gøre sit forarbejde ordenligt 
kunne man spare en månedsløn ved 
køb af ny bil. FDM advarerede løbende 
om faldgruber og ulovligheder i bran-
chen, og flere forhandlere måtte rette 
ind, efter at FDM gik ind i medlemmer-
nes sager om både køb og salg af bil.

Skadesreparation er ikke god nok

FDM opsamler løbende viden om dan-
skernes biler fra bl.a. FDMs testcentre. 
En opgørelse baseret på tal fra de man-
ge kontroller, FDM test og bilsyn hvert 
år foretager, når en bil er blevet repa-
reret for en skade, viste, at der trods 
reparationen stadig er fejl på næsten ni 
ud af ti biler. FDM valgte derfor at op-
lyse forbrugerne om, at det er vigtigt, at 
bilen kontrolleres af en uvildig efter en 
større skade, da der ellers er risiko for 
forringet sikkerhed, ringere holdbarhed 
og et øget værditab.

Dyrere at være bilist

Året sluttede med en dårlig nyhed for 
bilejerne. Nye tal, som FDM bruger til 
at lave det årlige bilbudget ud fra, vi-
ste at udgifterne til at holde bil i 2012 
vil stige med 4 til 12 pct. Det er dog 
særligt bilens værditab, der vil kunne 
mærkes. Den post har i flere år været 
nogenlunde konstant, men et marked 
med pressede priser på brugtvogne 
betyder, at hvor en bil tidligere var fire 
til fem år om at miste halvdelen af sin 
værdi, tager det i visse tilfælde nu bare 
tre år.

Det er blevet markant dyrere at være bilist



rådgive beslutningstagere og bilister 
om miljøvenlige bilvalg.

EU-blomst

Som den første camping-
plads i Danmark fik FDM 
allerede i 2006 godkendt 
samtlige FDMs camping-
pladser med miljømær-
ket EU-blomsten, og der 
arbejdes målrettet med 
at kunne opretholde den-
ne mærkning, så FDM 
også derigennem kan 
bidrage til, at der tages 
hensyn til miljøet. Som den første 
campingplads i Danmark indviede FDM 
også en miljøvenlig svømmesø som 
alternativ til de traditionelle pools.

Affaldssortering og fokus 
på miljøet

Også internt i FDM blev der arbejdet 
med at skåne miljøet. Der blev sat lys-
sensorer og nye sparepærer op med 
en besparelse i elforbruget til følge. 
Ventilationssystemet blev finindstil-
let og optimeret til automatik, og der 
blev udskiftet pumper i husenes var-
mecentraler med et mindre strøm- og 
gasforbrug til følge. Endelig blev der 
opsat en ny papircontainer ved siden af 
den eksisterende pap-container for at 
sikre en bedre papirgenanvendelse. Fra 
foråret 2011 blev alt affald, som FDM 
producerer, sorteret for at genanvende 
mest muligt affald. For at opnå et opti-
malt resultat, skal affaldet smides i den 
rette container mærket med plast, pap, 
papir eller brændbart. I forbindelse med 
affaldssorteringen udarbejdes et grønt 
regnskab.

Grøn it-politik

FDM har også en grøn it-politik, der 
bl.a. betyder, at skrivebordslys og andre 
ting, der er koblet til samme strømfor-
syning som computeren, automa-
tisk slukkes, når computeren lukkes 
ned. Endelig er miljøet i fokus, når 
der trykkes foldere og magasiner. 
For at tage mest mulig hensyn til 
miljøet, har FDM udarbejdet en 
politik, der sikrer, at der tages 
hensyn til bilernes CO2-
udslip, når der vælges 
firmabil. 

Trivsel

FDM gennemfører hvert andet år en 
trivselsmåling blandt alle ansatte. 
Årets måling viste generelt et meget 
højt niveau målt på trivsel og tilfreds-

hed samt loyalitet til 
FDM som arbejds-
plads. 

Skru ned for solen

Kræftens Bekæmpelse 
valgte i 2011 at have 
fokus på kør-selv og 
campingsegmentet 
i deres solkampagne 

’Skru ned for solen’. I den forbindelse 
indgik FDM og FDM travel som stra-
tegiske samarbejdspartnere, der vil 
hjælpe med at udbrede budskabet. 
For at støtte op om kampagnen blev 
der udarbejdet en undersøgelse om 
danskernes solbrug, som var med til 
at udbrede kendskabet til kampagnen. 
Samarbejdet indebar også, at der er 
blevet uddelt brochurer og børnebøger 
om kampagnen på FDMs camping-
pladser, testcentre og rejsebureauer, 
ligesom der blev udarbejdet indhold til 
både FDM og FDM travels websites.

Penge til kræftsyge børn

Også i 2011 støttede FDMs køretek-
niske anlæg op om Sportscar Event, 
som har til formål at samle penge ind 
til kræftsyge børn. 

Her fik nogle udvalgte børn med kræft 
mulighed for at køre stærkt sammen 
med kendte racerkørere, mens andre 
kunne købe sig til en tur i en hurtig ra-
cerbil for at støtte Børnecancerfonden. 
Mere end 5.000 danskere mødte op for 
at støtte formålet, og der blev indsam-
let 610.000 kr.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en af FDMs 
mærkesager, og der var også i 2011 
fokus på sikkerhedsfremmende udstyr 
til biler, og FDM arbejdede i flere råd 
og nævn på både nationalt og regionalt 
plan for at få trafiksikkerhed på den 
politiske dagsorden. FDM arbejder også 
med trafiksikkerhed på europæisk og 
globalt plan. Gennem FIA-samarbejdet 
støttede FDM op om kampagner og 
arbejde, der kan nedbringe antallet af 
ulykker på verdensplan. I samarbejde 
med Hovedstandens Færdselssikker-
hedsudvalg stod FDM også i 2011 bag 
en særlig køreteknisk klub for 18 til 24 
årige bilister. Her får de unge adgang til 
køretekniske kurser fem gange om året, 
og FDMs køretekniske instruktører får 
mulighed for at præge dem til at blive 
sikre bilister. Desuden afholdes der 
cykelkurser for 5. klasser, der bliver 
undervist i, hvordan de undgår højre-
svingsulykker.

FDM tager 
hensyn til biler-
nes CO2-udslip, 
når der vælges 
firmabiler
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FDMs mange medlemmer er en af 
styrkerne, når FDM skal tale bilisternes 
sag eller forhandle gode rabatter hjem 
til medlemmerne. Dystre meldinger i 
medierne om fortsat økonomisk krise 
i samfundet påvirkede 
også FDMs medlemsteg-
ning. På trods af de 
økonomiske udsigter 
formåede FDM at fast-
holde medlemstallet på 
238.000 husstande.
FDM kørte året igennem 
forskellige kampag-
ner, især på vejhjælp i 
kombination med med-
lemskab, samt syn i kombination 
med medlemskab, som gav en del nye 
medlemmer. Med en stigende med-
lemsafgang in mente blev der gennem 
året sat fokus på medlemsbevarende 
aktiviteter, hvor især mersalg af FDMs 
ydelser blev prioriteret. 

Kampagnesite

For at målrette kommunikationen i for-
bindelse med særlige medlemstilbud 
blev der udviklet en række mikrosites, 
hvor kommende medlemmer havde 
hurtig adgang til fordelene ved et FDM 
medlemskab ud fra deres behov. I april 
måned blev det nye brochurekoncept 
lanceret. Formålet var at gøre det lette-
re for såvel medlemmer som potentielle 
medlemmer at få et hurtigt overblik over 
de muligheder, som FDM byder på.

Medlemsundersøgelse

I maj blev der gennemført en større be-
folkningsundersøgelse som, kombine-
ret med FDMs medlemsundersøgelse, 
var med til at afdække FDMs ydelser 
og tilbud med henblik på at blive med-
lem af FDM. Undersøgelserne viste en 
stor interesse og høj tilfredshed med 
FDMs ydelser, tilbud og kommunikati-

onskanaler, men viste også, at kommu-
nikationen til medlemmerne om FDMs 
ydelser stadig kan forbedres. Derfor vil 
der også fremover blive arbejdet på at 
sikre mere målrettet kommunikation til 

FDMs medlemmer. For at sikre, at 
FDM koncernen fort-
sat lever op til FDMs 
værdisæt, valgte 
FDM og FDM travel 
at medvirke i en un-
dersøgelse, hvor dan-
skerne vurderede de to 
brands. Generelt blev 
både FDM og FDM 
travel vurderet højt af 
brugerne.

Fra medlems- til fordelskort

Ved udgangen af 2011 udløb alle 
FDMs medlemskort, og derfor blev 
medlemskortet allerede fra det tidlige 
efterår løbende udskiftet med det nye 
FDM fordelskort. Navneskiftet fra med-
lemskort til fordelskort blev gjort for at 
gøre medlemmerne opmærksomme 
på, at deres medlemskab giver adgang 
til en lang række fordele og rabatter. 
FDM ønskede at signalere, at ved at 
bruge nogle af de rabataftaler og tilbud, 
som FDM kan tilbyde via de 1.500 
samarbejdspartnere og 
rabataftaler, kan med-
lemskabet hurtigt tjene 
sig ind. Udover de mange 
rabatter i Danmark blev 
medlemmerne også 
mindet om, at kortet 
giver adgang til rabat-
ter i udlandet via Show 
Your Card samarbejdet. 
Derfor kan det være en 
god idé at have kortet med på ferie i 
udlandet.

Nyheder med succes

Motor og FDM.dk er nogle af de kana-
ler, FDM benytter til at brede viden ud 
til medlemmerne. Igen i år steg antallet 
af tilmeldinger til FDM medlemsny-
hedsbrev. Ved årets udgang modtog 
over 130.000 medlemmer to gange om 
måneden et særligt nyhedsbrev med ny-
heder, video og tilbud til medlemmerne. 
Desuden var 40.000 tilmeldt FDMs 
særlige ikke-medlemsnyhedsbrev. Der 
blev også udsendt tematiserede nyheds-
breve til medlemmerne, der havde angi-
vet en særlig interesse i f.eks. camping, 
arrangementer eller tilbud. Denne mu-
lighed valgte omkring 43.000 medlem-
mer at benytte sig af.

Nye digitale platforme

2011 blev året, hvor de nye smartpho-
nes og tablets for alvor blev en del af 
danskernes hverdag. Allerede i starten 
af året lancerede FDM en særlig ’min 
bil’ app til iPhone og senere på året 
blev der lanceret en tilsvarende app 
til Androidtelefonerne. Den nye app 
gjorde det muligt for FDM at nå ud til 
nye målgrupper og gav medlemmerne 
mulighed for at få hurtig adgang til 
nyheder og services fra FDM. I mange 

tilfælde er video bedre 
til at fortælle en histo-
rie end de skrevne ord. 
Derfor valgte FDM at 
publicere flere egen-
producerede videoer 
på fdm.dk, og de blev 
hurtigt en succes hos 
brugerne.

Benzinpriser på mobilen

FDM har i mange år drevet det bruger-
drevne site benzinpriser.dk.  Med de 
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FDMs medlemstilbud og services

MOTOR blev i 
2011 udgivet 
i en iPad udgave

Ny beregner gav 
mulighed for at 
beregne, om man 
skulle købe eller 
lease ny bil

Antallet af medlemmer var det samme ved årets udgang OG indgang – 238.000 husstande FDMs medlemskort blev erstattet af et 
fordelskort
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nye smartphones er det blevet endnu 
lettere at indberette og finde benzinpri-
ser, da telefonens GPS-funktion hjæl-
per med at finde de nærmeste tanksta-
tioner. Derfor valgte FDM at udvikle en 
særlig app, der kunne hjælpe bilisterne, 
når de er på jagt efter den billigste ben-
zin, og som noget nyt fik bilisterne mu-
lighed for at tilføje favorittankstationer. 
Samtidig iværksatte FDM en ny konkur-
rence blandt alle, der indberettede, om 
at blive månedens oktanhelt.

FDM.dk

Flere telefonhenvendelser er i dag er-
stattet af besøg på FDM.dk, hvor bru-
gerne selv søger svar. FDM.dk har over 
500.000 besøg hver måned. Der blev 
løbende arbejdet med brugervenlighe-
den for at forbedre navigationen og over-
skueligheden på siden, og som et led i 
dette arbejde, blev der designet en ny 
topmenu. Desuden blev der lanceret en 
ny MC-database. FDM implementerede 
et såkaldt ’feedback’-modul på fdm.dk, 
hvor medlemmer og kunder fik mulighed 
for at skrive ideer til FDM.dk og ikke 
mindst vurdere hinandens ideer. 

Beregn dit behov

Det store fokus på økonomi gjorde bil-
økonomi til et endnu mere efterspurgt 
tema hos medlemmerne. FDM valgte 
at imødekomme denne efterspørgsel 
ved at sætte mere fokus på det både i 
Motor, på FDM.dk og i medlemsrådgiv-
ningen. For at skabe øget oplevet værdi 
for FDMs medlemmer blev der udviklet 
nye beregningsmoduler, hvor brugerne 
kunne beregne, hvorvidt det bedst kun-
ne betale sig at købe eller lease bilen, 
eller om det kunne betale sig at få en 
firmabil. Samtidig blev der justeret i 
beregningsmodellen til bilbudgettet, så 
den fra 2012 tog højde for flere fakto-
rer og markedets udvikling. 

Flere læsere til Motor

Motor gennemgik et mindre redesign. 
Det betød flere feature- og baggrunds-
artikler og en omorganisering af bladets 
artikelflow. Samtidig blev der arbejdet 
med samspillet med de digitale medie-
platforme, og endelig blev de to som-
mernumre slået sammen til en større 
udgave, så Motor udkom 11 gange i 
2011. Læsertallet steg, og ved årets 
udgang havde Motor 453.000 læsere. 

Motor iPad

Den elektroniske udvik-
ling af magasiner er i fuld 
gang, og de store me-
diehuse er ved at finde 
deres fodfæste i et æn-
dret medieforbrug.  FDM 
valgte at udgive Motor i 
en særlig iPad-udgave, 
hvor medlemmerne via 
deres medlemsnummer kan få ad-
gang til Motor, mens ikke-medlemmer 
fik mulighed for at læse to prøvenumre, 
eller købe en enkeltudgave for 59 kr. 
Desuden tilbød FDM, at medlemmerne 
kunne hente Motor på FDM.dk på ud-
givelsesdagen i en version, der kunne 
læses via samtlige e-readere. 

Høj tilfredshed med Motor

Motor gennemførte i efteråret en læser- 
undersøgelse blandt 1.700 tilfældigt 
udvalgte medlemmer. Formålet var at 
afdække, om de tiltag, redaktionen har 
gennemført i løbet af de senere år, har 
virket efter hensigten. Undersøgelsen 
viste en fremgang i læsertilfredsheden 
på stort set alle områder. Satsningen 
på bedre forbrugerstof, magasinets 
sektionsopdeling og ønsket om at til-
trække nye læsergrupper blev især vur-
deret højt i undersøgelsen. Læserun-
dersøgelsen viste samtidig, at selv om 

læserne er blevet mere tilfredse med 
Motor, så bruger de mindre tid end før 
på at læse magasinet, hvilket bekræf-
ter de generelle tendenser til vigende 
læsertal for trykte medier. Der arbejdes 
dog fortsat på at udvide læsertallet og 
målgruppen. Annoncemarkedet var sta-
dig trægt, og det påvirkede også Motor.

MotorClassic i vækst

FDMs specialmagasin om klassiske 
biler fortsatte den flotte vækstkurve 
og satte igen rekord med over 7.000 

abonnenter. Da Mo-
torClassic også sæl-
ges i løssalg, nåede 
det samlede salg af 
MotorClassic op på 
omkring 9.000.

Sociale medier

Det er vigtigt at være 
til stede der, hvor bru-

gerne er. Et af disse steder er på de 
sociale medier som f.eks. Facebook. 
Flere brugere valgte at søge rådgivning 
enten i forbindelse med en artikel på 
FDM.dk eller via Facebook. Alle indlæg 
blev besvaret indenfor samme ar-
bejdsdag med henvisning til, hvor man 
kunne finde mere information eller med 
oplysninger om FDMs rådgivningstil-
bud. FDMs generelle facebookside blev 
løbende opdateret med nyt fra FDM 
f.eks. nyheder, events, undersøgelser, 
test, videoer mv. I februar blev der 
også lanceret en særlig FDM Motor 
facebookside, hvor Motors testkørere 
fik mulighed for at skrive om de nyeste 
biltendenser. Mest populær var dog 
FDM travels facebookside. Siden blev 
aktivt brugt til at skabe dialog med 
brugerne om forskellige rejsemål eller 
events, ligesom de rejseinteresserede 
fik mulighed for at deltage i konkurren-
cer om rejser.

FDM lancerede ’min bil’ til smartphones
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En ny app gav brugerne hurtig adgang til 
benzinpriserne

En ny beregner gav medlemmerne mulighed for 
selv at beregne, om de skulle købe eller lease 
den næste bil

MotorClassic 
satte igen rekord 
med over 7.000 
abonnementer



FDM vejhjælp

FDM vejhjælp er fortsat en vigtig ind-
trækker til medlemskab og fastholdelse 
af medlemmerne. Trods 
en fortsat meget hård 
konkurrence på området 
fra især forsikringsselska-
ber bød året på en vækst 
i antallet af risici, så 
FDM vejhjælp rundede 
111.000 risici ved årets 
udgang. 

FDM forsikring

Interessen for FDM forsikring var sti-
gende. Der blev udsendt flere tilbud til 
medlemmerne end året før. Efteråret 
var påvirket af skadesbehandlingen 
efter den massive regnmængde og de 
efterfølgende oversvømmelser. 
En større undersøgelse foretaget af 
Loyality Group på bilforsikring gav FDM 
forsikring en flot 3. plads blandt forsik-
ringsselskaberne på bilforsikring. Des-
uden blev der gennemført en ny med-
lemstilfredshedsundersøgelse i FDM 
forsikring, som næsten lå på samme 
høje niveau som tidligere undersøgelser 
med et tilfredshedstal på 80 (branche-
gennemsnit på 77) og loyalitet på 86.
Ved årets udgang havde FDM forsikring 
tæt på 46.300 policer. Især mange 
nye medlemmer ønskede at tegne for-
sikring via FDM forsikring, og som en 
konsekvens af dette blev karenstiden 
på seks måneder for alle over 25 år 
ophævet pr. 1. januar 2012. 

Netbutik

FDMs butik fortsatte sin vækst, især 
drevet af salget via FDMs netbutik. 
En udvikling som i høj grad skyldes, 
at danskerne er blevet mere fortrolige 
med at handle på nettet. Samtidig var 
et udvidet sortiment på sikkerhedsud-

styr og outdoor & fritid kombineret med 
flere modtagere på interessenyhedsbre-
vene med til at bidrage til den positive 
udvikling.

FDM billån

I marts 2011 lancere-
de FDM i samarbejde 
med Nordania et nyt 
FDM billån, som ved 
lanceringen var blandt 
Danmarks bedste bil-
lån. Både som et varia-
belt og fastrente billån. 

Samtidig blev det muligt at ansøge om 
billån direkte via FDM.dk.

FDM køreteknik

FDM driver to af landets bedste køre-
tekniske anlæg, FDM Sjællandsringen 
og FDM Jyllandsringen. Her kan både 
nyuddannede og erfarne bilister blive 
bedre under kyndig vejledning af FDMs 
erfarne instruktører. Begge FDMs 
køretekniske anlæg lagde jævnligt 
bane til køreskoleelever, køretekniske 
kurser for private eller firmaer, færd-
selspolitiets og last- og buschauffører-
nes køretræning. 

Interesse 
for køreteknik

Vintervejret i begyndel-
sen af året var med til at 
skabe opmærksomhed 
om vigtigheden af at 
have de køretekniske 
evner på plads og kende 
bilen under svære vejr-
forhold, og det gav en øget 
interesse for køretekniske kurser med 
fokus på glatbanekørsel. Omvendt gav 
foråret motorcykelglade danskere lyst 
til at deltage i de særlige MC-kurser, 
som begge FDMs køretekniske anlæg 

tilbød. For at få endnu fl ere motor- For at få endnu flere motor-
cyklister på kursus blev alle købere af 
en højst fem år gammel motorcykel i 
samarbejde med Motorcykel Importør 
Foreningen tilbudt rabat på de særlige 
MC-kurser. 

Læger på kursus

I løbet af året var der flere specialar-
rangementer på FDMs køretekniske 
anlæg. Blandt andet blev der afholdt 
flere temaaftener for praktiserende 
læger. Dagen blev afsluttet med et 
mini-kursus i køreteknik.

Uddannelse af instruktører 
i Island 

Det første køretekniske anlæg i Island 
blev indviet i oktober 2011. I den for-
bindelse blev FDM køreteknik udvalgt 
til at uddanne køreinstruktører til an-
lægget samt tilrettelægge undervis-
ningsmateriale og baneundervisning af 
køreskole-elever i samarbejde med det 
islandske transportministerie.

Racerdrømme

FDM Motorsports Event har i flere år 
med succes afholdt de populære 

racerkørerkurser på 
FDM Jyllandsringen. 
Fra efteråret lagde 
FDM Sjællandsringen 
ved Roskilde også 
asfalt til racerkurserne, 
hvor bilister med en 
racerkører i maven fik 
mulighed for at udleve 
racerkørerdrømmen. 
Alt sammen under in-

struktion af nogle af Danmarks bedste 
racerkørere og under sikre forhold på 
Danmarks bedste motorsportsanlæg.
Nogle af landets bedste racerkørere 
lagde flere gange i løbet af året des-
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FDM vejhjælp oplever fortsat en vækst Mange danskere købte ind via netbutik.fdm.dk
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uden vejen forbi Danmarks største 
motorsportsanlæg, FDM Jyllands-
ringen, i forbindelse med den nordiske 
STCC-klasse.

Massesammenstød i 
sikkerhedens tjeneste

Drivers Event på FDM 
Sjællandsringen blev 
igen i 2011 lidt af et 
tilløbsstykke. Det popu-
lære event med fokus på 
trafiksikkerhed blev igen 
arrangeret i samarbejde 
med Politi og Hovedstadens- og 
Sjællands Færdselssikkerhedsudvalg. 
Programmet bød på diverse opvisnin-
ger, motorsport samt ikke mindst klas-
siske crashtest, hvor et lastvognstog 
kører ind i fem holdende biler med 70 
km/t. 

Le Mans lejr

Også i 2011 havde FDMs særlige Le 
Mans lejr ved Porchesvinget besøg af 
mere end 700 deltagere på turen. Som 
noget nyt valgte en større del af gæs-
terne at flyve ned til lejren. I efteråret 
blev det imidlertid besluttet at indstille 
FDMs engagement i en Le Mans lejr, 
da der ikke kunne skabes en fornuftig 
økonomi i aktiviteten. 

Test og bilsyn en vej 
til nye medlemmer

FDMs testcentre har til formål at sikre 
bilisterne, at de har nem adgang til 
uvildig teknisk gennemgang af bilen 
f.eks. i forbindelse med køb af en 
brugt bil. Mange bilejere valgte at lade 
FDM gennemgå bilen inden et køb 
eller inden et værkstedsbesøg. Mere 
end 55.000 medlemmer benyttede i 
2011 FDMs testcentre til syn eller test 
af deres bil. Flere af dem, der benyt-

tede testcentrene valgte at tegne et 
medlemskab af FDM i forbindelse med 
en test eller et syn i et af FDMs test-
centre, og dermed bidrog FDM test og 
bilsyn godt til medlemstegningen.

Hjulskift

I oktober lancerede 
FDM som første syns-
virksomhed hjulskift 
som en del af pro-
duktpaletten til FDMs 
medlemmer. Tilbuddet 
om hjælp til hjulskiftet 
af sommer- til vinterhjul 

rettede sig særligt mod de medlemmer, 
der normalt selv stod for hjulskiftet, og 
mange medlemmer valgte at få hjælp 
til hjulskiftet på det lokale testcenter. 
FDMs testcentre vil tilbyde at skifte 
fra vinter- til sommerhjul, når foråret 
melder sig.

Kvalitets- og stikprøvekontrol 
og leasingbiler

Mange bilforhandlere vælger forsat 
at sælge biler, der er brugtbiltestet af 
FDM. Det giver forbrugeren en større 
sikkerhed, når de handler bil. Samtidig 
stod FDM test og bilsyn løbende for 
stikprøvekontrol af værkstedskæder. 
Kontrollen, som blandt andet inklude-
rer en vurdering af de fysiske forhold, 
kundemodtagelsen, aftalegrundlaget, 
service- og reparationsarbejdet og til-
gængeligt udstyr, blev anvendt af fir-
maerne til internt at rette op på fejl og 
mangler. Endelig blev flere leasingbiler 
tjekket af FDMs eksperter inden 
tilbagelevering. Det var med til at 
sikre, at forbrugerne kun kom til at 
betale for de reelle skader på bilen.

Høj kvalitet på FDMs testcentre

FDMs testcentre havde i 2011 besøg 
af Trafikstyrelsen 75 gange. Resultatet 
af tilsynsbesøgene viste, at FDM lå 
væsentligt højere end landsgennem-
snittet målt på korrekt udførte syn, og 
FDM havde også langt færre ikke-til-
fredsstillende besøg end landsgennem-
snittet. Også den årlige audit fra Norsk 
Veritas er blevet gennemført i foråret. 
Der var tale om en re-certificering, hvil-
ket medfører en udvidet audit. Der blev 
ikke fundet nogen afvigelser, og der er 
generel stor ros til FDM test og bilsyns 
kvalitetsarbejde rundt om i landet.

I oktober 2011 
lancerede FDM 
som første 
synsvirksomhed 
hjulskift

FDM have succes med at tilbyde hjulskifte 
til medlemmerne
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The way I like it
 
2011 blev året, hvor FDM travel fik et 
nyt mantra. Efter en grundig analyse af 
de rejsendes oplevelse af FDM travel 
og FDM travels produktudbud faldt 
valget på ”The way I like it”. Det nye 
mantra kommunikerer 
kernen af, hvad FDM 
travel handler om, nemlig 
at kunderne kan finde 
en løsning, der passer 
præcist til deres indivi-
duelle behov, signalerer 
drømme og oplevelser, 
ligesom de på FDM tra-
vels digitale platforme 
kan finde inspiration 
med den rejsende i cen-
trum. Samtidig blev FDM travels logo 
og øvrige visuelle profil justeret. På 
logoet blev sat et flybagage tag, for at 
signalere rejser og fly, og farver og lay-
out blev gjort mere opsigtsvækkende.

Rejsebranche under pres

Øget konkurrence fra udenlandske aktø-aktø-
rer og en generel økonomisk tilbagehol-
denhed satte også sit præg på dansker-
nes lyst til at rejse. I hele 2011 valgte 
250.000 at rejse med FDM travel, hvil-
ket påvirkede det økonomiske resultat, 
som i 2011 ikke var tilfredsstillende. 
Tilbageholdenheden ændrede dog ikke 
væsentligt på hvilke lande, der især var 
populære rejsemål. Uden for Europa var 
det især USA, som mange af FDM tra-
vels rejsende valgte at besøge, mens 
især Spanien, Frankrig og Italien stod 
øverst på rejseplanen i Europa. 
Rejserne blev fortsat både bestilt på 
nettet og på FDM travels bureauer 
rundt om i landet. Mens nettet blev 
brugt til at booke flybilletter, hotel og 
bil til kortere eller mere enkle rejser, 
blev FDM travels rejsespecialister på 
bureauerne i høj grad benyttet ved 

mere komplekse eller længerevarende 
rejser med flere stop eller ved oversøi-
ske rejser. 

Flot placering

FDM travel var igen i år blandt de rejse-
bureauer, der var nomineret til at tage 

en pris med hjem fra 
Danish Travel Awards. 
FDM travel var blevet 
udvalgt blandt 25 
virksomheder i kate-
gorierne ’bedste ferie-
rejsebureau’ samt den 
nye kategori ’bedste 
rejsewebsite’. Desvær-
re kom FDM travel ikke 
helt til tops, men fik to 

flotte top tre placeringer.

Rundrejse med privatfly

I 2011 bød FDM travel de rejsende 
på en ny rejseform, hvor den klassiske 
USA kør-selv-ferie fik vinger. Som det 
første rejsebureau i Danmark gav FDM 
travel under konceptet AirCruise dan-
skerne mulighed for at opleve USA med 
privatfly. I stedet for at opleve USA 
i bil, flyver de rejsende direkte rundt 
mellem seværdigheder-
ne. Selvom bilen skiftes 
ud med privatfly, kan rej-
sen foretages til omkring 
de samme penge, men 
på kortere tid. 

FDM travel som 
videnleverandør

Også FDM travel kunne i 2011 drage 
nytte af det internationale samarbejde 
mellem bilklubberne. Flere undersøgel-
ser om f.eks. priser på taxaer og leje af 
solsenge og andre indkøb på feriede-
stinationen var med til at illustrere, at 

FDM travel har en bred viden om indivi-
duelle rejser.

Synlige rejsekonsulenter 

FDM travels rejsespecialisters viden 
blev ikke kun delt med kunderne, når 
de bookede en rejse. Rejsespecialister-
nes rejsetips blev også en del af FDM 
travels community, så de rejsende selv 
kunne hente inspiration om forskellige 
rejsemål. For at sikre, at brugerne var 
klar over, at der var tale om et tip fra en 
ansat, blev det angivet, hvilke rejsetip 
som FDM travel stod bag. Langt de 
fleste rejsetips kom dog fra almindelige 
rejsende, og ved årets udgang lå der 
mere end 4.000 rejsetips fra hele ver-
den tilgængelige på fdm-travel.dk.

USA-bog

Et af de områder, hvor FDM travel har 
en særlig ekspertise, er indenfor rejser 
til USA. I 2011 blev en række af de 
mange rejsetips fra FDM travels rejsen-
de udgivet i bogform under titlen ’USA 
Road Trips’. Bogen var ikke en klassisk 
rejseguide, men tænkt til inspiration og 
skrevet med begejstring og uden filter 
af dem, der har været der selv. Ideen 

til bogen udsprang 
af FDM travels rejse 
community på fdm-
travel.dk, hvor især 
råd og tips til road trips 
i USA de senere år er 
blevet flittigt delt og 
kommenteret. Med 
tanke på at samle de 
bedste i bogform ud-
skrev FDM travel derfor 

i 2010 en konkurrence for at finde dan-
skernes bedste amerikanske road trips, 
hvor de 11 bedste endte i bogform. 

FDMs ferieudbud

”The way I like 
it” kommunikerer, 
hvad FDM travel 
handler om - 
individuelle behov

FDM travel udgav 
bogen ”USA Road 
Trips” fyldt med 
rejsetips fra 
travels rejsende

USA kan nu opleves med privatflyFDM travels nye kuffertmærke logo 
signalerer rejser

FDM travels nye mantra blev implementeret 
”The way I like it”
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Rejsefilm med vært

FDM travel var det første danske rejse-
bureau med egenproducerede rejsefilm 
på nettet. Filmenes formål er at inspi-
rere rejsende til oplevel-
ser på den pågældende 
destination. Filmene kan 
bruges både i research-
fasen og inden afrejsen, 
da de indeholder tips 
til unikke oplevelser på 
den pågældende desti-
nation. Som noget nyt 
blev der udviklet særlige 
rejsefilm med en vært, 
der guidede den rejsende igennem en 
destination. Disse film var meget popu-
lære, ikke mindst en film om Mallorca, 
der blev vist næsten 15.000 gange på 
de første otte uger, den var online. 

Hotel video

For at gøre det lettere for brugerne at 
vælge det rette hotel blev der produ-
ceret over 100 rejsefilm, der i levende 
billeder og lyd præsenterede udvalgte 
hoteller og deres omgivelser. Disse film 
blev også anvendt internt, således at 
rejsekonsulenterne kunne fortælle de 
kunder, der ringede eller besøgte et bu-
reau, mere om hotellet og opfordre dem 
til at se videoen på FDM travels site. 

Sommerregn på 
campingpladserne

Mens foråret var præget af godt vejr og 
gav optimisme for campingsæsonen, 
ville vejrguderne senere på året det 
anderledes. Sommeren og efteråret var 
præget af regn og manglende sol, og 
det betød også, at det var sværere at 
lokke især udlændinge til Danmark og 
dermed FDMs campingpladser. Sam-
let set kom FDM camping ud af 2011 
med et mindre underskud.

Flere samarbejdspladser

FDM tilbyder FDMs medlemmer rabat 
ved overnatning på FDMs camping-
pladser og udvalgte samarbejdspladser. 

I årets løb blev der 
indgået samarbejde 
med mange andre 
campingpladser, så 
medlemmerne i dag 
opnår rabat på mere 
end 75 pladser i Dan-
mark. Flere af FDMs 
egne pladser fik ind-
rettet bad og toilet i 
hytter, som ikke havde 
det i forvejen, således 

at de både blev tidssvarende og lever 
op til både campisternes forventninger 
og stjernekravene fra campingrådet. 
For at sikre, at FDM camping i 
fremtiden kan tilbyde kvalitets-
pladser, der også er rentable, 
blev Holmsland Klit og Skive cam-
ping solgt fra.  

Online booking

FDM camping har fra årets start kun-
net tilbyde online booking på alle FDM 
produkter ude på campingpladserne: 
hytter, campingvogn og telt. Fra campi-
sternes side er der taget godt imod det 
nye tiltag, og mange benytter sig nu af 
muligheden for at booke online.

Interesse for campingtillæg

Camping er et indsatsområde for FDM. 
Sidste år blev et særligt campingkon-
cept lanceret, hvor medlemmerne 
af FDM kan få adgang til en række 
særlige campingfordele. En af disse 
fordele er FDMs særlige campingtillæg 
i Motor. I løbet af året var der løbende 
en stigning i antallet af tilmeldte til 
FDMs særlige campingtillæg, og der 
arbejdes fortsat på at få endnu flere 

campinginteresserede til at tegne 
abonnement. 

Miljøvenlig svømmesø

FDM camping Ålbæk Strand fik som 
den første campingplads i Danmark en 
miljøvenlig svømmesø, som gæsterne 
kunne bade i. Svømmesøen har den 
samme funktionalitet som en pool, 
men er langt bedre for miljøet. Netop 
miljøet er en væsentlig faktor hos FDM 
camping, da alle pladserne er godkendt 
med miljømærkningen EU-blomsten. 
Svømmesøen er fyldt med fersk vand 
og er omgivet af planter. Svømmesøen 
holdes ren af mikroorganismer, men der 
er ikke dyreliv i svømmesøen, som man 
ellers kender fra en normal sø.
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rabat på ca. 75 
pladser i Danmark

FDM camping  i Ålbæk  fik som den første cam-
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FDM travel havde stor succes med video på deres site

ÅRSRAPPORT 2011 :: SIDE 13



ÅRSRAPPORT 2011 :: SIDE 14

Koncernoversigt

FDM

100%
FDM travel A/S

100%
FDM test og
 bilsyn A/S

50%
FDM vejhælp A/S

49%
FDM forsikring A/S

Nøgletal 2011

Hoved- og nøgletal for koncernen 2011 t. kr. 2010 t.kr. 2009 t.kr. 2008 t.kr. 

Medlemskontingent 120.357 118.972 116.193 113.169  
Indtægter i alt 943.204 1.006.003 952.456 933.622  
Årets resultat 12.005 32.425 24.514 (11.336)  
Egenkapital 295.177 283.172 250.747 226.233  
Balancesum 476.056 461.740 439.725 432.684 
 

Nøgletal

Antal medlemmer 237.860 238.029 233.912 239.594  
EBITA-margin (%) 0,8 2,3 1,8 1,1  
Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (%) 4,8 17,0 10,9 6,8 
 

Egenkapital andel (%) 62,0 61,3 57 52,3  
Egenkapital forrentning (%) 4,2 12,1 10,3 (4,9) 
 

Nøgletal associerede selskaber

FDM vejhjælp A/S - omsætning 50.303 44.253 40.489 33.874 
Resultat FDMs andel heraf (728) (588) 1.180 410  
FDM forsikring A/S - omsætning 105.445 95.589 83.383 70.236  
Resultat FDMs andel heraf (747) 5.109 4.925 (11.870) 
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Koncernens resultatopgørelse for 2011
 2011 t.kr. 2010 t.kr. 
Nettoomsætning 943.204 1.006.003 
Vareforbrug (655.320) (699.220) 
Andre eksterne omkostninger (93.529) (93.449) 
Personaleomkostninger (166.253) (166.568) 
Afskrivninger (20.968) (23.886) 
Driftresultat 7.134 22.880

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder (1.486) 4.521 
Finansielle indtægter 3.328 1.766 
Finansielle omkostninger (1.331) (242) 
Resultat før skat 7.645 28.925
Skat af årets resultat 4.360 3.500 
Årets resultat 12.005 32.425

Koncernens balance 31. december 2011
 2011 t.kr. 2010 t.kr. 
Immaterielle anlægsaktiver 27.587 23.482 
Materielle anlægsaktiver 209.203 210.986 
FDM forsikring A/S, FDM vejhjælp A/S 63.891 61.019 
Anlægsaktiver 300.681 295.487 
Varebeholdninger 10.478 7.979 
Tilgodehavender 85.084 80.889 
Værdipapirer 46.503 46.766 
Likvide beholdninger 33.310 30.619 
Omsætningsaktiver 175.375 166.253 
Aktiver 476.056 461.740 
Egenkapital 295.177 283.172 
Langfristede gældsforpligtelser 0 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 180.879 178.568 
Gældsforpligtelser 180.879 178.568 
Passiver 476.056  461.740
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FDMs bestyrelse

Lars Munk - kreds 10

Ina-Maria Nielsen - kreds 3

Bent Halkier, formand 
samt forretningsudvalget - kreds 9

Steen Torp-Hansen, 
forretningsudvalget - kreds 5

Hans Skytte Pedersen - kreds 2

Bent Lauritzen - kreds 1

Torkil Hattel - kreds 4 Michael Mathiesen - kreds 6

Thomas Bang Jeppesen - kreds 7

Henning Pedersen, næstformand
forretningsudvalget - kreds 8

Mogens Christensen
medarbejdervalgt

Tage Svendsen
medarbejdervalgt
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FDMs direktion og ledelse

Thomas Møller Thomsen
adm. direktør

Carsten Møller
økonomidirektør

Torben Lund Kudsk
økonomisk politisk sekretariat

Bo Christian Koch
Motor

Per Alkestrup
rådgivningen

Henning Pedersen
FDM test og bilsyn, camping og køreteknik

Brian Andersen
FDM travel, online salg og marked

Barbara Borre Lange
presse og kommunikation

Jesper Ewald 
FDM travel, indkøb og produktion

Peter Noer Kyndal
marked

Peter Bruhn
FDM online

Marianne Illum
direktionssekretariat og forretningsudvikling

Line Danvad
FDM travel, marked

Christian Lindgren Strøm
salg og medlemsservice

Thomas Elsgaard
FDM travel, salg



Kreds 1

1 Konsulent
 René Honoré
 Ribegade 17, 1. th
 2100 København Ø

 Advokat
 Michael Knop
 Hovedvagtsgade 6, 4.
 1103 København K

* Advokat
 Bent Lauritzen
 Vestervoldgade 90
 1552 København V

2 Kørelærer
 Karsten Kræmer
 Nordstrandparken 23
 2791 Dragør

3 Peter Kastoft
 Peter Bangsvej 60, 3.th
 2000 Frederiksberg

 Fabrikant
 Henrik Murmann
 Edvard Glæsels Vej 6
 2000 Frederiksberg

5 Lærer
 Bergur Godtfred
 Breidablik 2 B
 FO-100 Tórshavn

Kreds 2

6* Direktør
 Hans Skytte Pedersen
 Høyrups Alle 12
 2900 Hellerup

 Henrik Eugene Darville
 Hvidegårdsparken 101
 2800 Kgs. Lyngby

7 IT- og internetchef
 Torben Weber Andersen
 Rude Vang 40
 2840 Holte

 Overlæge
 Jens Juel Thiis
 Kikhanebakken 4
 2840 Holte

8 Kenth Sørensen
 Buddingevej 94
 2800 Kgs. Lyngby 

 Finn Geslau
 Nordfrontvej 54
 2730 Herlev

 
 Nicolai Geslau

 Knudsalle 28
 2800 Kgs. Lyngby

Kreds 3

9 Account manager
 Karl-Erik Høholt Jensen
 Strandbovej 46
 2650 Hvidovre

 Civilingeniør
 Svend Carstensen
 Rødovrevej 19
 2610 Rødovre

* Lektor 
 Ina-Maria Nielsen
 Nyvej 21, 1 th.
 2600 Glostrup

10 Servicetekniker
 Thomas Høybye-Jensen
 Taastrup Hovedgade 40, 5, 55.
 2630 Taastrup

11 Jes Lyngsie
 Peterssæde 6, Svogerslev   
 4000 Roskilde

 Solutions Manager
 René Rhodin Erichsen
 Dronning Magrethesvej 18C
 4000 Roskilde

12  El-installatør
 Stig Hoffmann Johansen
 Skolevej 14
 4622 Havdrup
 
 Distributionsleder
 Svend Heiselberg
 Birkehusene 61
 2690 Karlslunde 

Kreds 4

9 Overlærer
 Lars Vange
 Søndermarken 3
 3060 Espergærde
  
* Politiassistent
 Torkil Hattel
 Kirsebærhaven 12
 3480 Fredensborg
 
 Advokat 
 Oluf Olsen
 Søndermarken 60, 2. th.
 3060 Espergærde
 
11 Torben Carlsson
 Løngangen 8, st.tv.
 3390 Hundested

 Direktør
 Mogens Lundbech

 Degnebakken 28A 
 4050 Skibby

Kreds 5

14 Taksator 
 Kim Madsen
 Vallestrupvejen 13
 4300 Holbæk

 Chefingeniør
 Lars Aagaard
 Stjerndalen 3
 4300 Holbæk   
 
15 Palle Castbak
 Bredekildevej 50
 4400 Kalundborg

16 Salgskonsulent
 Jesper Bechmann Andersen
 Højtoften 10
 4690 Haslev

17 Kjeld Krageskov 
 Klosterbanken 18
 4200 Slagelse

 Terminalchef
 Helle Jürgensen
 Felixvej 3
 4200 Slagelse
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Repræsentantskab pr. 31. december 2011

Opdelt i kredse og lokalområder                                              

* Kredsformand

På FDMs repræsentantskabsmøde 15. maj 2008 blev 
der vedtaget en ny inddeling af kredse og lokalområder. 
Implementering af den nye kredsinddeling med 10 kredse 
og 40 lokalområder sker løbende i perioden 2010-2013, 
hvorfor der i perioden kan være sammenfald 
i nummereringen af lokalområder.



18 Reg. revisor
 Helge Christensen
 Sct. Peders Kirkeplads 13, 2. th.
 4700 Næstved

 Journalist
 Claus Würtzen

 DR Sjælland 
 Vadestedet 1 
 4700 Næstved

19* Major
 Steen Torp-Hansen
 Rosagervej 28
 4720 Præstø

20 Politiassistent
 Dorte Larsen
 Bruntoftevej 1, Sørup
 4863 Eskildstrup

21 Faglærer
 Finn Jensen
 Engtoften 10
 4900 Nakskov

Kreds 6

23 Ingeniør
 Erling Uhrbrand Jensen
 Fredensgade 27
 5000 Odense C
 
 P. H. Pedersen
 Kirsten Syves Vej 3
 5700 Svendborg
 
 Konsulent
 E. Brix Jørgensen
 Blåklokkevej 21
 5250 Odense SV

  Vicestatsobducent 
 Peter J. T. Knudsen 
 Ølstedgårdvej 37 
 5230 Odensen M 

24  Finn Boye Kristensen
  Mellemvej 35
       5700 Svendborg

 Radioforhandler
 Palle Pagel Hansen
 Tvedvej 143
 5700 Svendborg

25* Politiassistent
 Michael Mathiesen
 Granvej 133
 5540 Ullerslev

26 Pensionsrådgiver
 Ole Gundersen
 Pilehaven 2
 5610 Assens

27 Ole Eggert
 Odensevej 63
 5500 Middelfart

Kreds 7

42 Peter Bang Jeppesen
 Klokkerbakken 7 
 8210 Århus V
 
 Adm. direktør
 Michael Flintholm
 Lobeliavej 1
 8541 Skødstrup

 Læge
 Arne Chr. Fiellau
 Orla Lehmanns Alle 7
 8000 Århus C

 

 Specialkonsulent, cand.jur.
 Helle Toft Hansen
 Lupinvej 2
 8382 Hinnerup

43* Erhvervsrådgiver
 Thomas Bang Jeppesen
 Elisabeth Vænge 10
 8660 Skanderborg 
 
 Frede Borg-Jensen
 Splidholmvej 41
 8300 Odder

44 Taxpartner
 René Møller Jensen
 Buskelundtoften 32
 8600 Silkeborg

Kreds 8

26* Henning Pedersen
 Sarpsborgvej 166
 7600 Struer

 Birger Føgh
 Bjerggade 24
 7600 Struer

 Teknisk servicemedarbejder
 Johnni Bager
 Sønderhøjvej 11, Vinkel
 8800 Viborg

27 Ungdomsskoleinspektør
 Niels Jørn Vejs Jeppesen
 Højager 3
 7490 Aulum

 Skatterevisor
 Marius Trip
 Klostervænget 28
 6900 Skjern

28 Aut. psykolog
 Poul Erik Jørgensen
 Kærmindevej 6
 7800 Skive

 Tandlæge
 Knud Hagger Odgaard
        Landlystparken 3
 7700 Thisted

30 Thomas Sindberg Martinsen
 Niels Kjeldsensvej 31
 7323 Give

 Stabsmedarbejder, cand.jur.
 Bodil Kolbæk
 Johannebjergparken 14
 7120 Vejle Øst

Kreds 9

45 Direktør
 Lars Germann
 Egevangen 8
 8900 Randers

46 Direktør
 John Bernth Madsen
 Bema Trading
 Kattegatvej 3, B1
 8500 Grenå

50 Læge
 Erik Bruun Nielsen
 Kirstine Jensens Vej 13
 9240 Nibe

51 Afdelingschef 
 Jørgen Maibom
 Møllevænget 18
 9430 Vadum

 

 
Advokat 
 Oluf Hjortlund 
 Østerbrogade 70

 9400 Nørresundby

 Logistikchef
 Torben Egebo, Gabriel A/S
 Hjulmagervej 55
 9100 Aalborg

52 Statsaut. ejendomsmægler
 Claus Brink
 Teglvænget 92, Als
 9560 Hadsund

53 Erik Husted Henriksen
 Langbaksmindevej 4
 9340 Asaa

54* Bent Halkier
 Sct. Cathrinevej 2
 9800 Hjørring
 
 Advokat
 Søren Bach
 Søndervang 20
 9800 Hjørring

Kreds 10

34 Direktør
 Henning Balle
 Duevænget 14
 6710 Esbjerg V

 Chefkonsulent
 Willi Weber
 Linde Allé 2
 6760 Ribe

35 Teknisk konsulent
 Hjalmar Nielsen
 Carstensgade 79
 6270 Tønder

36 Hans Peder Thøgersen
 Færøvej 2
 7200 Grindsted

 IT-Manager
 Brian Thøgersen
 Åglimt 1 A
 7200 Grindsted

37 Udlejningskonsulent
 Ernst Kold
 Ravnskobbel 4
 6400 Sønderborg

38* Tandlæge
 Lars Munk
 Nørregade 38
 6100 Haderslev

 Lars Rydhard
 Skovbakken 75
 6200 Aabenraa

39 Salgschef
 Hans Verner Ripa-Jensen
 Østerbyvej 48
 7000 Fredericia

 Ingeniør 
 Finn K. Møller
 Strandvænget 41
 6000 Kolding
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FDM 
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 27 07 07
fdm@fdm.dk
www.fdm.dk
CVR nr. 10 37 67 18

FDM camping

Ålbæk Camping
Jerupvej 19, 9982 Ålbæk 
www.aalbaek.fdmcamping.dk

Hegedal Strand Camping 
Ravnsvej 3, Fjellerup, 8585 Glesborg
www.hegedal.fdmcamping.dk

Billund Camping
Ellehammers Allé 2, 7190 Billund
www.billund.fdmcamping.dk

Thurø Camping
Smørmosevej 7, Thurø, 5700 Svendborg 
www.thuroe.fdmcamping.dk

Nykøbing Nordstrand Camping
Nordstrandsvej 107, 4500 Nykøbing Sj
www.nykoebing.fdmcamping.dk

Holbæk Fjord Camping og Wellness
Sofiesminde Allé 1, 4300 Holbæk 
www.holbaek.fdmcamping.dk

Tangloppen Camping
Ishøj Havn, 2635 Ishøj 
www.tangloppen.fdmcamping.dk

Østersøparken Camping
Bøtøvej 243, Bøtø, 4873 Væggerløse 
www.oestersoe.fdmcamping.dk

Bjerge Strand Camping
Osvejen 30, 4480 Store Fuglede  
www.bjerge.fdmcamping.dk

FDM test og bilsyn A/S
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 70 13 30 40
fdm@fdm.dk
www.fdm.dk
CVR nr. 31 07 59 39

Testcentre

Banevingen 12, 2200 København N
Taastrupgaardsvej 28, 2630 Taastrup
Brydehusvej 18, 2750 Ballerup
Løjtegårdsvej 153, Tårnby, 2770 Kastrup
Firskovvej 22, 2800 Kgs. Lyngby
Industrivænget 3, 3400 Hillerød
Darupvang 19, 4000 Roskilde
Bornholmsvej 7, 4200 Slagelse
Profilbuen 1, 4700 Næstved
Egegårdsvej 3, Hjallese, 5260 Odense S
Agtoftsvej 1D, 6400 Sønderborg
Hedelundvej 19, 6705 Esbjerg Ø
Vesterballevej 7D, Erritsø, 
7000 Fredericia
Tonne Kjærsvej 64, Erritsø, 
7000 Fredericia
Vestre Engvej 52, 7100 Vejle
Nybovej 7, 7500 Holstebro
Vintervej 1, Hasle, 8210 Århus V
Grenåvej 337, 8240 Risskov
Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg
Ålandsvej 15, 8800 Viborg
Vestergade 5, 8900 Randers
Håndværkervej 20, 9000 Aalborg
Frederikshavnvej 255, 9800 Hjørring

FDM køreteknik

FDM Sjællandsringen, Abildgårdsvej 17, 
4000 Roskilde

FDM Jyllandsringen, Skellerupvej 38, 
Resenbro, 8600 Silkeborg

FDM travel A/S
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 70 11 60 11
fdm-travel@fdm-travel.dk
www.fdm-travel.dk
CVR nr. 26 19 42 10

Bureauer

City 2, Butik nr. 152, 2630 Tåstrup
Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby
Kattebjerg 3, 4700 Næstved
Vindegade 26-28, 5000 Odense
Gråbrødregade 7, st., 6000 Kolding
Thinggade 18 A, 7800 Skive
Søndergade 70, 1 sal, 8000 Århus C
Dumpen 23, 8800 Viborg
Vesterbro 48, 9000 Aalborg 
Østergade 14, 9800 Hjørring

FDM Butikker

Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby
Vintervej 1, Hasle, 8210 Århus V

FDM vejhjælp A/S
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 70 13 30 40
fdm@fdm.dk
www.fdm.dk
CVR nr. 30 58 28 96

FDM forsikring A/S
Farvergade 17
1463 København K
Tlf. 33 91 66 88
www.fdmforsikring.dk
CVR nr. 27 74 40 44
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Adresser
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Firskovvej 32 :: 2800 Kongens Lyngby
Telefon 45 27 07 07 :: fdm@fdm.dk :: www.fdm.dk


