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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 bilbeskat-
ning, 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 449.000 læsere 
er Danmarks største bilmagasin.
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FDM kom med i Trængselskommissionen
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Betalingsringens fald

Et af de mest debatterede trafikpoliti-
ske emner i 2012 var spørgsmålet om 
en betalingsring omkring København. 
FDM spillede en vigtig rolle i at løfte 
en folkelig og politisk modstand mod 
projektet. FDM påpe-
gede, at betalingsringen 
ikke var en god løsning 
på udfordringerne med 
trængsel og miljøpåvirk-
ning. Et argument der 
blev bakket op af både 
arbejdsgiver- og bran-
cheorganisationer og 
en række borgmestre i 
omegnskommunerne. I 
sidste instans valgte regeringen 
at trække forslaget tilbage, inden det 
formelt blev fremsat i Folketinget. 

FDM i Trængselskommissionen

Efter betalingsringens fald blev der 
nedsat en Trængselskommission. FDM 
fik plads i kommissionen blandt en lang 
række eksperter, interessenter og lokal-
politikere. Kommissionen skal i august 
2013 fremlægge en strategi for hånd-
teringen af trængslen og transportens 
påvirkning af miljøet i hovedstadsområ-
det. FDM har i kommissionen især ar-
bejdet for øget mobilitet med udgangs-
punkt i det faktum, at majoriteten af 
personbefordringen sker i bil på vejene. 

Indgreb mod demo- og leasingbiler

Den politiske pris for at opgive beta-
lingsringen blev et lynindgreb over for 
leasing- og demobiler, som skulle sikre 
finansiering af de af regeringen lovede 
forbedringer og takstnedsættelser i 
den kollektive trafik. I stedet for blot 
at lappe endnu et hul i registreringsaf-
giftssystemet havde FDM gerne set, at 
politikerne havde brugt lejligheden til at 

få lavet en samlet reform af bilafgifts-
området. Indgrebet betød også en øget 
efterspørgsel på brugte biler. Samtidig 
skete der en øget eksport af brugte 
biler, og det medførte flere toldsyn på 
FDMs testcentre.

Vejene er de store tabere

Hver dag transporterer 
mange mennesker sig 
til og fra arbejde med 
bilen. Og for et stort 
flertal er bilen nødven-
dig, hvis hverdagen 
skal hænge sammen, 
og her er den kollektive 
transport ikke et reelt 
alternativ. Alligevel blev 

jernbanerne i 2012 ofte prioriteret over 
vejene. En prioritering, FDM stillede 
sig kritisk over for, eftersom næsten 80 
procent af al persontransport foregår 
i personbil på vejene. 
Også i kommunerne blev 
der skåret i pengene til 
vejene. FDM foretog i 
samarbejde med Dansk 
Vejforening en omfat-
tende rundspørge om 
kommunernes vejbudget-
ter for 2013. Resultaterne 
af rundspørgen viste, at 
kommunerne fra 2013 
sætter investeringer i vejene på smal-
kost. Trods en svag stigning i vedlige-
holdelsesbudgetterne får de kommunale 
veje heller ikke i 2013 tilført de tiltrængte 
penge, som kan rette op på mange års 
kommunale besparelser på vejene. 
Besparelser, som har resulteret i et mil-
liardstort vedligeholdelsesefterslæb.

Dyrere at være bilist

Ud over indgrebet mod demo- og lea-
singbiler, der vurderedes at ville give 
statskassen et ekstra provenu på en 

mia. kroner, blev en række løbende bil-
afgifter også hævet. Mest iøjnefalden-
de var beslutningen om at hæve den 
såkaldte udligningsafgift for dieselbiler. 
Fra årsskiftet 2012/13 blev denne afgift 
øget med 52 procent. Provenuet på 
730 mio. kroner i 2013 skal bruges til at 
finansiere afgiftsfritagelsen for elbiler.  
Det var dog ikke kun beslutningerne 
i Folketinget, der gjorde det dyrere at 
blive bilist. Allerede ved starten af året 
viste FDMs bilbudget, at der var udsigt 
til, at 2012 ville blive et dyrt år for bil-
isterne som følge af bilens værditab. 
Selv om Skatterådets befordrings- og 
kørselstakster ved slutningen af året 
blev justeret en smule, ændrede det 
ikke ved, at Skatterådet fortsat under-
vurderer værditabet, når de fastlægger 
taksten. En problemstilling, FDM ved 
flere lejligheder påpegede.

Dyrere nummerplader

Det, der først så ud 
til at være en gevinst 
for bilejerne, viste sig 
økonomisk set at ende 
som en nitte. Digita-
liseringen af Motor-
registret gav i første 
omgang bilisterne 
nemmere adgang til 
at ind- og omregi-
strere biler. Ordningen 

indebar nedlæggelse af langt de fleste 
af SKATs nummerpladekontorer med 
deraf afledte besparelser for staten. 
Derfor vakte det stor undren hos FDM, 
da året sluttede af med endnu en reg-
ning til bilejeren. Regeringen valgte at 
tillade et øget gebyr på nummerplade-
håndteringen. FDM kritiserede gebyret, 
da det samlet set var med til at gøre 
det endnu dyrere at være bilejer, og 
samtidig skabte det uigennemskuelige 
priser for forbrugerne. FDM påpegede 
også, at Danmark i forvejen havde 

Bilisternes repræsentant

Efter betalings-
ringens fald blev 
der nedsat en 
Trængsels-
kommission

Et nyt gebyr var med til at gøre 
nummerpladerne endnu dyrere

FDM påpegede, at der skal stilles 
større krav til sikkerheden i varebiler

Regeringen 
valgte at tillade 
et øget gebyr på 
nummerplade-
håndteringen



Europas dyreste nummerplader. Prisen 
for et sæt nummerplader overstiger 
langt de faktiske omkostninger til pro-
duktion, administration og distribution 
af pladerne. 

Mere sikre biler

Gennem de senere år er sikkerheden 
i nye biler blev væsentligt forbedret. 
Det skyldes ikke mindst arbejdet i det 
europæiske crashtestsamarbejde Euro 
NCAP, som FDM er en del af. Den 
øgede fokus på bilernes crashtestresul-
tater har ført til øgede krav til bilprodu-
centerne. Resultatet af dette arbejde 
betød, at langt de fleste testede biler 
således fik topkarakter i mødet med 
’muren’ i 2012. Dog viste detaljer fra 
testresultaterne, at fodgængersikker-
heden fortsat kan forbedres. 

Populære biler skuffede i test

Der var dog biler, som ikke levede op til 
FDMs anbefalede sikker-
hedsniveau. Danmarks 
igennem en årrække 
mest populære biler, 
Citroën C1, Peugeot 107 
og Toyota Aygo, skulle 
testes igen for fortsat at 
kunne bruge Euro NCAP-
logoet i salgsøjemed, 
og her opnåede bilerne 
kun tre ud af fem stjer-
ner. Det samme resultat fik 
den nye lavprisbil Dacia Lodgy. For alle 
bilerne betød de få stjerner, at FDM 
ikke vil anbefale bilkøberne at vælge en 
af disse biler fra ny, da FDM anbefaler, 
at man ikke køber biler, der klarer sig til 
under fire stjerner i Euro NCAPs test. 

Store sikkerhedsmangler i varebiler

Mens personbilerne generelt bliver 
mere og mere sikre, så ser det skidt ud 

for sikkerheden i varebilerne. En test 
foretaget af den europæiske testorgani-
sation Euro NCAP afslørede, at varebi-
lerne har store mangler, når det gælder 
kollisionssikkerhed. Flere af varebilerne 
opnåede kun to og tre stjerner ud af 
fem mulige, og det var langt fra den 
standard, almindelige personbiler opnå-
ede, da de bliver sendt mod crashtest-
muren. FDM benyttede testresultatet 
til sammen med Euro NCAP at opfordre 
politikerne til at se på sikkerhedskrav-
ene til varebilerne.

Nye teknologier

Mens der fra politisk side de seneste 
par år har været meget fokus på elbiler 
som fremtidens teknologi, har FDM 
forsøgt at spille flere teknologier på ba-
nen. Det var derfor med tilfredshed, at 
FDM kunne konstatere, at der nu også 
politisk i Danmark er udsigt til et bre-
dere fokus – et holdningsskifte, der må 
forbindes med de batteridrevne elbilers 
foreløbig yderst begrænsede markeds-

andel. To kendte tek-
nologier kom i fornyet 
spil i Danmark,som er 
udvalgt til at være et 
af testmarkederne for 
brændselscellebiler.En 
ihærdig indsats fra en 
række energiselskaber 
bragte desuden gas-
bilerne ind i den politi-
ske varme igen. FDM 

påpegede, at hvis Danmark skal nå sit 
klimamål i 2020, vil der være behov 
for, at der satses på hele paletten af 
alternative drivmidler og teknologier 
og ikke kun de batteridrevne elbiler. 
For at dette vil kunne ske, er der behov 
for at omlægge registreringsafgiften til 
en teknologineutral teknisk afgift, der 
fremmer både miljø og sikkerhed.
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FDM anbefaler 
ikke biler, der 
får under 4 
stjerner i Euro 
NCAPs test

Danmarks mest populære biler, Citroën C1, Peugeot 107 og Toyota Aygo, kunne ikke leve op til 
2012’s skærpede sikkerhedskrav. De fik kun tre ud af 5 Euro NCAP-stjerner

Hovedpunkter 
i FDMs 
trafikpolitiske 
program

Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er 
grundlaget for et moderne samfund, 
hvor vejene har den største del af 
trafikken. FDM arbejder derfor for et 
vejnet, der kan bære belastningen.

Trafiksikkerhed

Har man gode vaner i trafikken, 
overholder man reglerne og viser 
hensyn til medtrafikanter, er man 
med til at sikre sin egen og andres 
trafiksikkerhed. FDM arbejder derfor 
for at udbrede god trafikkultur til alle 
trafikanter.

Miljø

Klimaet er hårdt belastet af CO2-
udledningen, og målsætningen om 
at nedbringe den er udfordret af 
ønsket om at øge mobiliteten. FDM 
arbejder derfor for, at det danske 
bilafgiftssystem indrettes, så man 
kan prioritere sikre, energirigtige og 
miljøvenlige biler.

Mobilitet

FDM arbejder for at sikre bedst 
mulig mobilitet ved at skabe gode 
rammebetingelser for bilisterne og 
sikre en opprioritering af infrastruk-
turudviklingen.
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Bilkøb og parkering er
ofte kilde til konflikter

FDMs rådgivning blev flittigt brugt af 
medlemmerne i 2012. I alt valgte over 
42.000 medlemmer at søge juridisk 
eller teknisk rådgivning hos FDM via 
enten telefon eller mail. Det var især 
bilister med spørgsmål til den nye el-
ler brugte bil, der henvendte sig for at 
få råd og vejledning. Ved årets udgang 
var der 1.700 igangværende sager, 
hvor FDM har været nødt til at gå ind 
i sagen for at hjælpe bilejerne. Heraf 
valgte FDM at tage 43 sager videre til 
domstolene, hvor sager om brugt bil 
og parkering udgjorde ca. 
halvdelen af sagerne.

Mange 
medlemshenvendelser

Langt de fleste sager, 
som medlemmerne 
henvendte sig med til 
FDMs rådgivning, blev 
løst, inden de endte 
ved domstolene eller i et ankenævn. 
Enkelte sager kunne dog ikke løses ved 
forhandling, enten fordi forhandlere og 
parkeringsselskaber m.fl. ikke ønskede 
en forligsmæssig løsning, eller fordi 
sagerne var af så principiel karakter, at 
begge parter havde interesse i en dom-
stolsafgørelse. I 2012 repræsenterede 
FDM medlemmerne 43 gange i enten 
byretten, landsretten eller Højesteret. 
FDM vandt langt de fleste af disse 
sager, mens der i andre blev indgået 
tilfredsstillende forlig undervejs.

Skiltning skal være tydelig

I 2012 førte FDM flere retssager for 
medlemmerne, der var af principiel 
karakter, og som derfor enten ændrede 
eller præciserede den gældende rets-
stilling til gavn for FDMs medlemmer 

og forbrugerne. Østre Landsret fastslog 
i en sag om skiltning ved en privatdrev-
et parkeringsplads, at der skal være 
skiltet på en tydelig og umisforståelig 
måde. Dermed undgik et FDM med-
lem i en konkret sag at skulle betale 
en p-afgift, da skiltningen havde været 
mangelfuld. 

Forhandlere skal oplyse 
om bilers reelle alder

I en anden sag gjorde Højesteret op 
med en mangeårig branchekutyme i bil-
branchen, som sagde, at forhandleren 
alene var forpligtet til at oplyse datoen 

for første indregistrering, uanset
at bilen var produce-
ret flere år tidligere. 
Højesteret fastslog, at 
forhandleren også er 
forpligtet til at oplyse 
bilens produktionsår, 
hvis forhandleren er 
bekendt med dette, 
eller oplysningerne 
har været umiddelbart 
tilgængelige, og pro-

duktionsåret afviger mere end et år fra 
registreringsåret. FDM glædede sig 
over dommen, der er med til at gøre 
bilmarkedet mere gennemskueligt for 
forbrugerne, som med afgørelsen får 
bedre forudsætninger for at bedømme 
en bil og dens pris i forhold til andre 
biler.

En eller flere p-afgifter?

FDM valgte at prøve to sager om 
parkeringsafgifter ved domstolene. 
Ønsket var at få klarlagt, hvor mange 
parkeringsafgifter en bilist kan få for 
den samme parkering. En dom i Østre 
Landsret om p-afgifter på det kommu-
nale område fastslog, at færdselsloven 
ikke giver mulighed for at pålægge bil-
ister mere end én afgift for den samme 

parkeringsforseelse. Dermed blev det 
konkluderet, at kommunernes hidtidige 
og mangeårige praksis med at udstede 
to eller flere afgifter var ulovlig. Køben-
havns Kommunes Center for Parkering 
tog afgørelsen til efterretning og undlod 
siden at anke. Sagen fik massiv omtale 
i medierne og førte til, at justitsmini-
steren kort efter indkaldte til nye møder 
i arbejdsgruppen om parkering, som 
ellers havde ligget stille siden 2010. 
Det er nu Justitsministeriets ambition, 
at arbejdsgruppen skal komme med 
sine anbefalinger i 2013. Anderledes 
så dommerne på en lignende sag på 
det private område, hvor dommerne 
gav et privat parkeringsselskab lov til 
at udskrive fire afgifter for den samme 
parkering. FDM valgte dog straks at 
anke sagen til Højesteret. FDMs hen-
sigt med anken er at få klarhed over, 
hvor loftet går, og hvilke økonomiske 
krav man kan stille til bilisterne. FDM 
vil dog også tage problemstillingen op i 
parkeringsgruppen under Justitsministe-
riet, da forbrugerne ikke kan have inter-
esse i, at der ikke er proportionalitet 
mellem forseelsen og den sanktion, der 
pålægges.

Køb bil med FDM forbehold

Alt for mange kommer galt af sted, når 
de køber ny eller brugt bil. Det skyldes 
ikke mindst, at de slutsedler, bilisterne 
skriver under på, er problematiske. For 
at sikre, at kommende bilejere bliver 
bedre stillet ved køb af en ny bil, tilbød 
FDM som en ny service for medlem-
merne at gennemgå slutsedlen inden 
købet. FDM forbeholdet indebærer 
blandt andet, at medlemmerne kan få 
efterset slutsedlen ift. restgæld, lige-
som forhandlerens evne til at efterleve 
afgørelser fra diverse ankenævn samt 
garanti- og reklamationsbetingelser 
undersøges. Desuden gennemgås slut-
sedlen for evt. manglende oplysninger 

FDM som forbrugerrepræsentant

FDM valgte at 
prøve to sager 
om parkerings-
afgifter ved 
domstolene

Juridisk

Ferieservice

Tidsbestilling

Teknisk

29%

5%

27%

39%

Over 42.000 kontaktede FDMs 
medlemsrådgivning

Brugt bil
Ny bil
Parkering

Forsikring
Øvrige

12%
28%

42%

11%

7%

Der var flest, der henvendte sig med 
spørgsmål om den brugte bil, i FDMs 
rådgivning

Antallet af p-afgifter for én parkering blev 
afprøvet ved domstolene
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om tidligere skader og synsoverholdel-
se, og der gives et bud på markedspris-
en på bilen. Endelig tilbyder FDM som 
en ekstra service at give et uforpligt-
ende tilbud på, hvad det vil koste at 
forsikre den pågældende bil hos FDM 
forsikring, og hvad et lån hos FDM bil-
lån vil koste. 

Mange fejl og faldgruber 
i slutsedler

Og at der er behov for at lade FDM gen-
nemgå slutsedlen, viste statistikken. 
Ved årets udgang havde FDM gennem-
gået over 1.000 slutsedler. I 5 procent af 
slutsedlerne var fejlene så graverende, 
at FDM direkte frarådede handlen, og 
i hver tredje blev der fundet fejl, som 
skulle rettes. Kun 3 procent af slutsed-
lerne fik ikke bemærkninger med på 
vejen. De typiske fejl var ulovlige for-
behold og mangelfulde oplysninger om 
service, leveringstidspunkt og tidligere 
skader, men der blev også fundet ek-
sempler på restgæld og kilometersnyd.

Bilsalg i vækst

Der var mange biler, der fik nye ejere 
i 2012. Brugtbilssalget var blandt de 
højeste i mange år, og samtidig satte 
nybilssalget rekord med 170.000 nye 
solgte biler. FDM advarede bilkøberne 
mod markedets mange faldgruber og 
opfordrede til at gøre brug af FDMs 
slutseddelgennemgang og lade bilen 
teste inden et køb. 

Favoritbil dårligt rustbeskyttet

Lave priser på såkaldte mikrobiler fik 
nybilssalget til at eksplodere. En gen-
nemgang af bilerne viste imidlertid, at 
den lave pris på flere punkter afspejler 
sig i kvaliteten. Rustbeskyttelsen i mi-
krobilerne viste sig nemlig at være så 
mangelfuld, at supplerende rustbeskyt-

Mange medlemmer gjorde brug af 
FDMs tilbud om at få gennemgået 
slutsedlen før køb

  

  
 

Hovedpunkter 
i FDMs 
forbrugerpolitiske 
program

Forbrugerbeskyttelse

FDM mener, at forbrugerne beskyt-
tes bedst muligt ved køb, salg og 
vedligeholdelse af bilen gennem 
gennemskuelige vilkår, længere 
garantier og gode og effektive 
klagemuligheder.

Bilen som transportmiddel

FDM arbejder for en veludviklet 
infrastruktur, der giver mulighed 
for ubesværet og sikker kørsel og 
parkering.

Gennemskuelighed

FDM ønsker at give forbrugerne 
mulighed for at træffe kvalificerede 
valg i forbindelse med køb og brug 
af bilen. Derfor arbejder FDM for 
lettere adgang til uvildig information 
i forbindelse med bilkøb og drift.

Konkurrence

FDM ønsker at sikre forbrugerne de 
bedst mulige vilkår for bilkøb, drift, 
reparation, vejhjælp og forsikring 
gennem sund og fair konkurrence 
mellem et bredt udvalg af udbydere.



telse er nødvendig allerede ved køb af 
bilen. FDM understregede ligeledes, 
at bilejerne bør rådføre sig med enten 
FDM eller en anden uvildig ekspert for 
at klarlægge behovet for efterfølgende 
rustbehandling.

Få en god bilferie med FDM

En del af FDMs rådgivning omhandler 
også ferieturen i bil i og uden for Dan-
mark. For at skabe inspiration til ople-
velser med bilen, blev der som en ny 
service udviklet flere forslag til bilture 
rundt i Danmark. Langt størstedelen af 
FDMs medlemmer valgte selv at søge 
informationen via fdm.dk, hvor brug-
erne kan finde gode råd om alt fra kør 
selv-ferie med børn til færdselsregler i 
udlandet og tjek af bilen inden ferien. 
EM i fodbold i Polen og Ukraine gav 
også anledning til at lave særlige kør 
selv-guidelines på fdm.dk med råd og 
regler for bilkørsel i de to lande. 

Europas bedste servicestationer

Mange af FDMs medlemmer gør brug 
af servicestationer, når turen går gen-
nem Europa. Derfor kunne bilisterne 
glæde sig over, at en test fra det euro-
pæiske Euro Test-samarbejde, som 
FDM er en del af, viste, at standarden 
var blevet bedre på de europæiske 
servicestationer. Prisniveauet var dog 
stadig for højt, og faciliteterne til fami-
liens yngste mange steder for dårlige. 
Og skulle man under ferien få lyst til at 
opleve byerne på to hjul, viste en anden 
test, at der er stor forskel på kvaliteten 
af de europæiske bycykler. Bedst var 
bycyklerne i Frankrig, mens der var 
dumpekarakter til cykellandet Holland. 
København og Århus klarede sig mindre 
godt og fik karakteren middel.

Stor forskel på autostole

Selv om to autostole umiddelbart kan 
synes identiske, kan der være stor for-
skel på både sikkerhed og kvalitet, viste 
en ny test. Derfor advarede FDM om, at 
der fortsat er god grund til at se sig for, 
når familiens yngste skal have ny auto-
stol. For selv om udviklingen mod mere 
sikre stole gennem årene er gået den 
rigtige vej, er der stadig urimelig stor 
forskel på markedets bedste og dårligste 
stole. FDM brugte testen til at tilpasse 
sortimentet i FDMs netbutik, så kun de 
bedste autostole blev sat til salg.

Undgå selepuder 
uden rygstøtte

En praktisk tælling foretaget af Havari-
kommissionen for Vejtrafikulykker viste, 
at hvert femte større barn enten sad i en 
autostol, der ikke passer til barnets alder 
og størrelse, eller at barn og stol ikke var 
spændt rigtigt fast. Lignende praktiske 
test foretaget af FDM har tidligere vist 
det samme billede. FDM valgte på bag-
grund af rapporten samt europæiske 
test af autostole at fraråde forbrugerne 
at købe selepuder uden ryglæn og side-
støtte, fordi det udsætter børnene for en 
unødvendig risiko i trafikken.

Kortere på literen

EU-normtallet gav også i 2012 anled-
ning til henvendelser i FDMs rådgivning 
fra medlemmer, der følte sig snydt 
over ikke at kunne få bilen til at køre så 
langt på literen, som den er opgivet til 
fra fabrikkens side. De høje benzinpri-
ser var med til at øge fokusset på den-
ne problematik. FDM opfordrede derfor 
branchen til at vejlede bilkøberne bedre 
om EU-normtallet, så forbrugerne ikke 
føler sig snydt, når de ikke kan køre så 
langt, som en farverig reklamefolder 
har oplyst dem, at de kan.

Snyd med kilometertal

Snydt følte mange bilkøbere sig også, 
da de fandt ud af, at deres bil havde 
været udsat for kilometersvindel. Det 
var ikke et nyt fænomen, men med den 
fri adgang til synsdata tilsat en væ-
sentlig mediebevågenhed konstaterede 
rigtig mange, at de havde været udsat 
for kilometersvindel. FDM anbefalede 
politikerne at arbejde for et fælles euro-
pæisk kilometerregister efter belgisk 
forbillede, hvor der er oprettet et regi-
ster med indberetningspligt. Desuden 
vil FDM sammen med FIA lægge pres 
på producenterne med henblik på at 
lave kilometertællere, der er bedre sik-
ret mod svindel.

Godkendt ankenævn

I 2007 var FDM blandt initiativtagerne 
til etableringen af et frivilligt internet-
baseret ankenævn for biler, som skulle 
behandle klager i forbindelse med køb 
af bil til over 10.000 kroner eller værk-
stedsregninger over 1.500 kroner. 2012 
blev året, hvor erhvervs- og vækstmi-
nisteren gav Ankenævn for Biler det 
blå stempel. Dermed blev forbrugernes 
vilkår væsentligt forbedret, da det med 
godkendelsen blev muligt at klage over 
samtlige af landets autoforhandlere 
og værksteder og ikke kun de organi-
serede. FDM så godkendelsen som et 
vigtigt skridt mod at højne branchens 
omdømme, og FDM forventer, at det 
kan være med til at skabe ens vilkår for 
bilejerne. Godkendelsen betød også, at 
forbrugerne nu har mulighed for at gå 
direkte videre til fogedretten, hvis den 
indklagede virksomhed ikke efterlever 
afgørelsen.

FDM advarede mod at overlæsse traileren Servicestationerne i Europa har fået et 
løft, viste en undersøgelse fra det 
europæiske testsamarbejde, Euro Test

FDM frarådede at købe selepuder uden 
ryglæn og sidestøtte
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Mange bilkøbere havde været udsat for 
km-snyd, viste FDMs undersøgelse

Bilister går glip af 
erstatning ved skader

Det er ærgerligt at få en større skade 
på bilen, ikke mindst da det påvirker 
bilens værdi. FDM satte i 2012 fokus 
på, at mange bilister risikerede ikke at 
få dækket deres reelle tab, hvis deres 
bil blev skadet af en anden. Erfaringen 
fra FDMs rådgivning tegnede et billede 
af, at flere forsikringsselskaber ofte 
tilbyder en for lille erstatning. Derfor 
anbefalede FDM bilisterne at søge råd 
hos FDM, hvis bilen havde været udsat 
for en større skade. I mange tilfælde 
lykkedes det at få hævet erstatningen, 
og i enkelte tilfælde har det været nød-
vendigt at stævne forsikringsselskaber-
ne. Sideløbende med rådgivningen af 
FDMs medlemmer og forhandlingerne 
med de respektive forsikringsselskaber 
var der også dialog med forsikrings-
selskabernes brancheforening, For-
sikring & Pension. Forelagt en række 
eksempler vil Forsikring & Pension nu 
i samarbejde med FDM justere deres 
vejledning på området. 

Bilejerne er mere tilfredse

Danskernes tilfredshed med deres 
bilmærke er steget de seneste ti år. 
Særligt værkstederne har forstået at 
levere gode oplevelser, viste årets store 
AutoIndex-undersøgelse, hvor BMW 
indtog førstepladsen. I alt deltog 27.000 
bilejere i undersøgelsen, som også vi-
ste, at bilejerne er mindst tilfredse med 
den koreanske minibil Hyundai Getz. 

Pas på overlæs på traileren

Overvægt er ikke bare et emne, der 
fylder i dameblade, lægepraksisser 
og tv-programmer. Et hurtigt blik på 
de danske genbrugsstationer og byg-
gemarkeder afslørede, at også mange 
trailere ville have godt af at tabe ad-

Ankenævn for Biler blev godkendt 
af erhvervs- og vækstministeren. 
Klageprocessen foregår stadig 
via bilklage.dk
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skillige kilo. Mange bilejere har nemlig 
tendens til at undervurdere vægten 
af haveaffald og byggematerialer, når 
traileren læsses. Det kan både være 
ulovligt og skabe farlige situationer i 
trafikken, advarede FDM, som havde 
undersøgt, hvor meget eller lidt forskel-
lige materialer vejer og fylder på en 
trailer.

Ny mærkning af dæk

FDMs og de europæiske bilklubbers 
test af vinter- og sommerdæk var igen 
et af de store trækplastre på fdm.dk og 
gav anledning til mange henvendelser 
fra bilejere, som ønskede rådgivning om 
dækvalg. Samtidig blev der indført en 
ny EU-mærkeordning, som skal hjælpe 
forbrugerne med at vælge det rigtige og 
mest miljøvenlige bildæk. Et godt sup-
plement til dæktesten, mente FDM.

Indbrud i bilen

Trods tyverisikring og startspærring 
er det fortsat nemt for professionelle 
biltyve at bryde ind i og evt. stjæle en 
moderne bil. Det viste en test, FDM 
foretog sammen med en låsesmed. 
FDM informerede om, at det kan være 
svært at få erstatning, hvis der ikke er 
tegn på indbrud i bilen, og opfordrede 
derfor bilisterne til aldrig at have værdi-
genstande liggende synligt i bilen.
 
Høje brændstofpriser

Selv om brændstofpriser er en af de 
mindre poster på bilbudgettet, fylder 
det meget hos bilisterne. I 2012 var høje 
benzinpriser med til at øge interessen 
for at finde den laveste benzinpris via 
FDMs benzinpriser-app. FDM var flere 
gange ude med gode råd om, hvordan 
man sparer på benzinen, og hvornår på 
dagen det er billigst at tanke. 

En tilbundsgående analyse fra indberet-
ningerne til benzinpriser.dk afdækkede 
et klart mønster med store prisforskelle 
hen over døgnet med stor mediedæk-
ning til følge. Med analysen positione-
rede FDM sig stærkt i forhold til råd-
givning om benzinpriser til forbrugerne. 
Mod slutningen af året valgte nogle af 
landets største benzinselskaber fast at 
sælge benzin 80 øre under listeprisen. 
Resultatet var, at danskerne generelt 
set fik adgang til lidt billigere benzin, 
mens de helt store lokale benzinrabat-
ter blev færre.

Forbrugerøkonomi i fokus

FDMs øgede fokus på det forbruger-
økonomiske område var i 2012 særligt 
rettet mod de forskellige 
økonomiske faldgruber 
for bilkøbere, herunder 
stigende værditab. En 
større analyse af låne-
markedet satte fokus på 
de reelle låneomkostnin-
ger. Andre beregninger 
viste, at høje gebyrer 
kan gøre finansieringen 
af den billige bil dyr, 
hvis man ikke ser sig for. 

Rabatter, der ikke batter

Rabatten batter ikke altid nok, når 
man køber bil. Mange tilbud er nemlig 
langt bedre for bilforhandleren end for 
køberen, viste FDMs gennemgang af 
bilmarkedets tilbudsjungle. Undersø-
gelsen viste, at det er nødvendigt at 
sætte sig grundigt ind i, hvad der gem-
mer sig bag det enkelte tilbud. Som 
eksempel blev en forhandlers tilbud om 
at give op mod 30.000 kroner i bytte for 
ens gamle bil ved køb af en ny trukket 
frem. Tilbuddet knyttede sig ofte til en 
given udstyrsvariant og motorstørrelse, 

uagtet at bilkøberen måske hellere ville 
have haft en anden og billigere udstyrs-
variant. FDM opfordrede forbrugerne til 
nøje at vurdere deres behov og under-
søge byttebilens reelle brugtvognspris 
for at vurdere byt til nyt-tilbuddets 
reelle værdi.

Den første bil bør 
være brugt og billig

Der er mange ting, man bør overveje, 
når man køber bil første gang. En af de 
store poster kan være udgiften til for-
sikringen. Især landets yngste bilejere 
betaler meget for en kaskoforsikring. 
FDM anbefalede de unge førstegangs-
købere at vælge en brugt og billig bil, 
så kaskoforsikringen helt kunne undvæ-

res de første år. Omvendt viste 
beregninger, at uanset 
bilens pris kan det 
for den erfarne bilist 
næsten altid betale sig 
at tegne en kaskofor-
sikring. 

Serviceaftaler er 
ikke gode nok

En serviceaftale kan 
være et godt supplement til bilens 
garanti og giver den tryghed i forhold 
til store og uforudsete værkstedsreg-
ninger, som mange efterspørger. Men 
langtfra alle serviceaftaler kunne klare 
et kritisk teknisk, juridisk og økonomisk 
eftersyn. Det viste en gennemgang 
af en række serviceaftaler, som FDM 
valgte at nærstudere. Men som FDMs 
gennemgang viste, skal man huske 
at læse det med småt, for der er stor 
forskel på, hvilke reparationer aftalerne 
dækker, og man risikerer derfor at beta-
le for meget. FDM opfordrede branchen 
til at lave en standardkontrakt.
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AutoIndex blev gennemført for 
tiende gang

FDM informerede om, at det kunne være 
svært at få erstatning, hvis der ikke var 
tegn på indbrud i bilen

Mange søgte efter billig benzin via 
FDMs benzinpriser-app

For at skærpe 
FDMs miljø-
profil valgte 
FDM selv at 
lease en elbil
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FDMs CSR-
målsætninger 
Koncernen FDMs CSR-målsætninger 
omhandler medlemmer, miljø, sam-
fund og medarbejdere og betyder 
blandt andet, at FDM som bilejernes 
forbrugerorganisation vil formidle 
viden om biler med særlig fokus på 
trafiksikkerhed og miljø, så bilisterne 
er i stand til at vælge bil ud fra hen-
synet til sikkerhed og miljø. 

Ligeledes forpligter FDM sig til at 
engagere sig i og anvende sin viden 
til gavn for samfundet. FDM vil 
fremme trafikpolitiske tiltag, der kan 
øge sikkerheden i trafikken og mind-
ske bilernes miljømæssige belast-
ning af samfundet samt fremme den 
frie konkurrence.

På miljøområdet vil FDM minimere 
koncernens egen direkte miljøpåvirk-
ning ved at mindske energiforbruget. 
FDM vil ligeledes formidle viden 
om miljøvenlige biler, og hvordan 
bilisterne kan bidrage til at fremme 
miljøet, og tilbyde kurser, i hvordan 
man kan tilgodese miljøet i forbin-
delse med kørslen. 

FDM vil arbejde på at være en ar-
bejdsplads, hvor medarbejderne 
trives og udvikles, og hvor det er 
muligt at opnå en god balance mel-
lem arbejds- og privatlivet. 

FDM har i dag politikker, der under-
støtter FDMs CSR-målsætninger 
inden for medarbejderudvikling, 
senior- og trivselspolitik, sygefravær 
og fastholdelse, miljøpolitik og test-
politik.

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 sin årsrapport 
redegøre for, hvilket arbejde der i 
årets løb er udført for at understøtte 
FDMs CSR-målsætninger. Informa-
tion om FDMs CSR-politik findes på 
FDMs intranet samt fdm.dk.

FDM støtter op om den internationale kampagne Make Roads Safe

Samfundshensyn 
corporate social responsibility (CSR) 
Særlige CSR-aktiviteter i 2012

Miljø

I 2012 har FDM haft fokus på flere 
energibesparende aktiviteter. Der blev 
arbejdet videre med de tiltag, der blev 
iværksat i 2011, som har til hensigt at 
sænke energiforbruget.

Kør grønt

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. For 
at hjælpe bilisterne på vej tilbyder FDM 
køreteknik særlige kør grønt-kurser, 
hvor bilisterne lærer at køre mere miljø-
venligt. Det var en aktivitet, som sær-
ligt firmaer benyttede sig af i 2012. 

Økoløb og Oresund Rally

Et af de steder, hvor bilisterne kan bi-
drage til miljøet, er ved at ændre deres 
kørselsmønster. FDM rådgiver løbende 
om dette, men da det kan være sin sag 
at klemme det lovede antal kilometer 
pr. liter ud af bilen, ligesom GPS’en 
langtfra altid vælger den korteste rute, 
valgte FDM i samarbejde med Dansk 
Automobil Sports Union (DASU) at af-
vikle tre økoløb i Danmark. Budskabet 
var, at bilejerne med få ændringer i kø-
restil og ved at bruge deres GPS rigtigt 
kommer længere på literen. Desuden 
var FDM sponsor på Oresund Rally, 
hvor en af klasserne var forbeholdt mor-
gendagens bilteknologier. Kravet for 
at køre med her var, at bilen holdt sig 
under en udledning på 120 g/CO2 pr. 
kilometer.

Rene veje

FDM støttede igen op om organisatio-
nen Hold Danmark Rent samt projektet 
”Rene Veje Nu”. FDM bidrog til at ud-
brede budskabet om, at man ikke skal 
henkaste skrald langs vejene, og ud-
delte igen skraldeposer til bilisterne på 
FDMs testcentre. 

Elbiler

FDM er samarbejdspartner i Test-en-
elbil, hvis formål er at demonstrere 
miljøvenlige og energieffektive biler 
for almindelige bilister samt indsamle 
værdifuld viden om, hvilke krav og for-
ventninger bilisterne har i forbindelse 
med elbiler. Det overordnede formål for 
FDM er at blive bedre til at rådgive be-
slutningstagere og bilister om miljøven-
lige bilvalg. For at skærpe FDMs miljø-
profil valgte FDM også selv at lease en 
elbil, som FDMs ansatte kan gøre brug 
af til møder i hovedstadsområdet.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en mærkesag for 
FDM. Derfor var det også med stor 
glæde, at antallet af trafikdræbte i 2012 
dykkede til 175, hvilket er det laveste 
antal siden 1930’erne. FDM arbejder i 
flere råd og nævn på både nationalt og 
regionalt plan for at få trafiksikkerhed 
på den politiske dagsorden og for at få 
mere sikkerhedsudstyr i bilerne. Des-
uden arbejder FDM også med trafiksik-
kerhed på europæisk og globalt plan. 
Gennem FIA-samarbejdet støtter FDM 
op om kampagner og arbejde, der kan 
nedbringe antallet af trafikulykker på 
verdensplan. 



Køreteknik for unge

I samarbejde med Roskilde Kommune 
og politiet stod FDM også i 2012 bag en 
særlig køreteknisk klub for 18-24-årige 
bilister. Her får de unge adgang til køre-
tekniske kurser fem gange om året, og 
FDMs køretekniske instruktører får
mulighed for at præge deltagerne til at 
blive sikre bilister. Desuden afholdes 
der cykelkurser for 5.-klasser, der bliver 
undervist i, hvordan de undgår højre-
svingsulykker. 

Ældre biler udgør sikkerhedsrisiko

Sandsynligheden for, at man slipper 
med lette knubs frem for alvorlige per-
sonskader ved trafikuheld, afhænger 
i høj grad af bilens alder. Sikkerheden 
i biler er nemlig markant højere, jo 
nyere bilen er. Det viste en rapport fra 
DTU Transport, der undersøgte sam-
menhængen mellem bilers alder og 
skaderne hos mere end 80.000 førere af 
person- eller varebiler. Rapporten blev 
blandt andet udarbejdet ved hjælp af 
midler fra FDMs 100-årsjubilæumsfond.

Smagsprøve på køreteknik

Mange trafikulykker kan undgås, hvis 
man mindsker hastigheden og øger 
afstanden til forankørende. Desværre er 
langtfra alle bilister i stand til at styre 
bilen, hvis der opstår en kritisk situa-
tion på en sneglat vej. Derfor er FDM 
fortaler for, at flere bilister får genop-
frisket deres køretekniske evner på et 
køreteknisk kursus. For at give indblik 
i, hvad en erfaren bilist kan lære på et 
køreteknisk kursus, valgte FDM at til-
byde medlemmerne en smagsprøve på 
et kursus på både FDM Sjællandsringen 
og FDM Jyllandsringen. 
Næsten 2.000 medlemmer tog imod 
dette tilbud. Efterfølgende valgte om-
kring ti procent af deltagerne at booke 

et almindeligt køreteknisk kursus.

Penge til kræftsyge børn 
og Børneulykkesfonden

Også i 2012 støttede FDMs køretekniske 
anlæg op om SportsCar Event, som har 
til formål at samle penge ind til kræftsy-
ge og ulykkesramte børn. Arrangemen-
tet gav en række kræftramte børn chan-
cen for at få opfyldt en drøm om at køre 
i en racerbil på FDMs baner i Silkeborg 
og Roskilde. Også publikum fik mod be-
taling lov til at få en tur i en racerbil – for 
eksempel den helt eksklusive Lamborg-
hini Aventador. Pengene, der blev kørt 
ind på FDMs to køretekniske anlæg, gik 
ubeskåret til Børnecancerfonden samt 
Børneulykkesfonden. Mere end 5.000 
danskere mødte op for at støtte formå-
let. I alt blev der doneret mere end en 
halv mio. kroner til Børnecancerfonden 
og Børneulykkesfonden.

Racing Festival

I april var FDM aktiv deltagende på Ra-
cing Festival, der havde til formål at støt-
te Røde Kors. FDM brugte festivalen til 
at tale køreteknik og trafiksikkerhed med 
de fremmødte, ligesom det var muligt at 
høre mere om og melde sig ind i FDM.

Danmarks vildeste crashtest

Rallybiler, streetrace og en voldsom 
crashtest, hvor en lastbil pløjer ind i en 
række holdende biler og knallerter, var 
blot nogle af de spektakulære indslag, 
da FDM Sjællandsringen for 20. gang 
lagde asfalt til Drivers Event. Arrange-
mentet har til formål at gøre de unge 
til bedre bilister. På banen fik de unge 
også mulighed for at prøve at ’køre galt’ 
med for høj fart – uden fatale konse-
kvenser. 3.600 unge valgte at møde op 
til denne dag, som også blev dækket af 
flere medier.

Bliv set i mørket

FDM iværksatte også en mediekam-
pagne, som skulle få forældrene til at 
sikre deres børn bedre i trafikken. Kam-
pagnen havde fokus på, at manglende 
reflekser på tøjet og manglende lys på 
cyklen kan få alvorlige konsekvenser 
for børn i trafikken. For at understrege 
budskabet producerede FDM en række 
videofilm, som skulle hjælpe børn og 
unge med at gøre sig synlige i trafikken. 
Videoerne blev optaget på FDMs køre-
tekniske anlæg og blev efterfølgende 
tilbudt til en række medier og brugt på 
FDMs egne digitale platforme. 

EU-blomsten

Samtlige af FDMs campingpladser 
bærer miljømærket EU-blomsten, som 
signalerer, at campingpladserne drives 
miljøvenligt. Som de første camping-
pladser i Danmark fik FDM allerede i 
2006 godkendt samtlige af sine camp-
ingpladser med EU-blomsten, og 
der arbejdes målrettet med at kunne 
opretholde denne mærkning. For at 
styrke den grønne profil og minimere 
energiudgifterne blev der investeret i 
solvarme på tre af FDMs campingplad-
ser. FDM camping blev i 2012 belønnet 
for sin miljøvenlige indsats, da Aalbæk 
Strand i Nordjylland modtog en særlig 
pris for at have været med til at ud-
brede EU-blomsten. 

Skru ned for solen

FDM og FDM travel valgte igen at støtte 
op om Kræftens Bekæmpelses solkam-
pagne ’Skru ned for solen’. I den forbin-
delse indgik FDM og FDM travel som 
strategiske samarbejdspartnere, der vil 
hjælpe med at udbrede budskabet. Sam-
arbejdet indebærer blandt andet, at der 
bliver uddelt brochurer og børnebøger om 
kampagnen på FDMs campingpladser, 
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Sikkerheden stiger markant, jo nyere bilen 
er, viste en rapport udarbejdet med midler 
fra FDMs 100-årsjubilæumsfond

2.000 medlemmer tog imod FDMs smags-
prøve på køreteknik

FDM Sjællandsringen lagde bane til Dan-
marks vildeste crashtest
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testcentre og rejsebureauer, ligesom der 
blev udarbejdet indhold til både FDM og 
FDM travels websider.

Grøn it-politik

FDM har også en grøn it-politik, der 
blandt andet betyder, at skrivebordslys 
og andre ting, der er koblet til samme 
strømforsyning som computeren, auto-
matisk slukkes, når computeren lukkes 
ned. Endelig er miljøet i fokus, når der 
trykkes foldere og magasiner. For at 
tage mest muligt hensyn til miljøet har 
FDM udarbejdet en politik, der sikrer, 
at der tages hensyn til bilernes CO2-
udslip, når der vælges firmabil. 

Energibesparende tiltag

Internt i FDM er der de senere år blevet 
arbejdet med flere tiltag for at skåne 
miljøet. Der er således blevet sat lys-
sensorer og nye sparepærer op med en 
besparelse i elforbruget til følge. Ven-
tilationssystemet blev finindstillet og 
optimeret til automatik, og der blev ud-
skiftet pumper i husenes varmecentra-
ler med et mindre strøm- og gasforbrug 
til følge. De mange tiltag har betydet, 
at FDM har reduceret sit elforbrug med 
4 procent fra 2011 til 2012.

Endelig blev der opsat en ny papircon-
tainer ved siden af den eksisterende 
papcontainer for at sikre en bedre pap-
irgenanvendelse. Alt affald, som FDM 
producerer, blev sorteret med henblik 
på at genanvende mest muligt. For at 
opnå et optimalt resultat skal affaldet 
smides i den rette container mærket 
med plast, pap, papir eller brændbart. I 
forbindelse med affaldssorteringen blev 
der udarbejdet et grønt regnskab. Af-
faldssorteringen har betydet, at FDM i 
2012 kunne sende næsten 22 tons affald 
til genanvendelse. Det er en fordobling 
i forhold til 2011.

 ”Bliv set i mørket” var budskabet i en
kampagne fra FDM

FDM har reduceret sit elforbrug med 4 procent fra 2011 til 2012
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Lille medlemsfremgang

FDM er med sine 239.000 medlemmer 
Danmarks største interesse- og for-
brugerorganisation. Det giver gennem-
slagskraft, når FDM taler bilisternes 
sag eller skal forhandle gode rabatter til 
medlemmerne. Meldinger i medierne 
om fortsat økonomisk lavkonjunktur 
i samfundet påvirkede også FDMs 
medlemstegning. Der skulle arbejdes 
mere for at fastholde og skaffe nye 
medlemmer, men opgaven lykkedes, 
og ved årets udgang kunne FDM notere 
en lille medlemsfremgang til 239.000 
husstande.

Gratis prøvemedlemskab

For at skabe interesse 
for FDM hos nye 
målgrupper blev det 
forsøgt at tilbyde et 
gratis prøvemedlem-
skab i tre måneder. 
Omkring seks ud af 
ti valgte at forblive 
medlem, efter prø-
vemedlemskabet 
ophørte. Desuden 
blev der bl.a. iværksat en kampagne 
med fokus på de ydelser, FDM tilbyder 
i forbindelse med bilkøb, herunder råd-
givning, gennemgang af slutsedlen og 
test af bilen. 

Afskaffelse af FDM MasterCard

Manglende tilslutning til FDMs Ma-
sterCard betød, af det fra sommeren 
2012 blev afskaffet. Det betød også, at 
enkelte rabataftaler, som var bundet op 
på MasterCard, blev afskaffet. I stedet 
blev der arbejdet på at skaffe mere for-
delagtige rabatter på FDMs fordelskort. 
Den mest populære rabatordning var 
FDMs rabataftale på brændstof efter-

fulgt af rabatter inden for dæk, fælge, 
værksted, ruder og sikkerhed. 

Særarrangementer for 
FDMs medlemmer

Interessen for at få en oplevelse sam-
men med andre FDM medlemmer var 
støt stigende i 2012. Lidt over 15.000 
medlemmer valgte at benytte FDMs 
eventtilbud. Især muligheden for at 
opleve Top Gear Live i København eller 
få en rundtur på Fredensborg Slot var 
populær.

Medlemstilfredshed

FDM måler løbende på medlemmernes 
og kunders tilfredshed. I 2012 var der 

øget fokus på måling 
af tilfredsheden på te-
lefonhenvendelserne. 
Tilfredsheden var generelt 
set høj med en score på 
8,2 i gennemsnit på en 
9-scoreskala. En måling af 
tilfredsheden med FDMs 
rådgivnings- besvarelser 
på e-mail viste også en høj 
tilfredshed. En del oplyste 

desuden, at de havde forsøgt at finde 
indhold på fdm.dk inden kontakten. 
Også tilfredsheden med FDMs digi-
tale platforme var høj. I 2012 var der 
løbende målinger af tilfredsheden med 
fdm.dk. Her lå fdm.dk med en gen-
nemsnitsscore på 4,1 på en skala fra 1 
til 5. Gennemsnittet for øvrige sites i 
Danmark lå på 3,8.

Populære apps

FDMs apps til bilisterne var ved årets 
udgang downloadet mere end 300.000 
gange. Især FDMs app til at finde bil-
lig benzin var populær blandt bilejerne 
med tæt ved 200.000 downloads. 

FDMs særlige  ’Min bil’-app med nyhe-
der, tips og tricks samt adgang til rabat-
ter, vejhjælp og billig benzin rundede 
100.000 downloads ved årets udgang, 
mens lidt over 26.000 havde hentet 
Motors app til iPad.

Det digitale Motor

Selv om langt de fleste medlemmer 
stadig læser Motor i bladform, bar 2012 
præg af, at der er en interesse for at 
læse Motor elektronisk. Mange valgte 
at hente Motors iPad-app, som ud over 
en særlig brugeroplevelse også gav 
læserene den fordel, at det var muligt 
at læse Motor allerede om onsdagen i 
den uge, hvor Motor udkom. Samtidig 
blev de digitale muligheder udnyttet 
ved at underbygge Motors artikler med 
andre nyhedsvinkler og baggrundshisto-
rier på fdm.dk, ligesom brugerne kunne 
få adgang til FDMs videoer via Motors 
iPad-løsning.

Video! Video! Video!

FDM har haft stor glæde af muligheden 
for selv at kunne producere videoer. 
FDM valgte især at producere videoer, 
der havde en oplysende forbrugervinkel. 
Nogle af de mest populære videoer om-
handlede dæk- og olieskift. De to mest 
sete videoer var en video om indbrud 
i bilen samt en gennemgang af FDMs 
brugtbiltest. Videoerne blev set over 
100.000 gange og blev anvendt flittigt i 
FDMs nyhedsbreve. Desuden oprettede 
FDM sin egen YouTube-kanal. I starten 
af 2013 vil der blive implementeret en 
ny videoplayer på fdm.dk, som er med 
til at give en endnu bedre brugeroplev-
else. 
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Motor

En stor del af oplysningen til bilisterne 
foregår via Motor, som er Danmarks 
største bilmagasin med et oplag på 
242.970 eksemplarer og et læsertal på 
449.000. I 2012 blev der arbejdet videre 
med samspillet mellem papirudgaven 
af Motor og det digitale indhold på 
fdm.dk, hvilket blandt andet indebar 
løbende nyhedsformidling 
om biler og bilrelaterede 
emner.

Dyr porto

En af de store udgifts-
poster hos Motor er 
portoen. Derfor valgte 
FDM i 2012 at indlede 
samarbejdet med en 
ny distributør visse steder i 
Danmark. Udrulningen skete løbende 
for at sikre, at medlemmerne ikke 
oplevede problemer. Erfaringerne var 
generelt positive, og derfor vil der i 2013 
også blive set på, om der kan opnås 
yderligere besparelser på portoen ved 
at ændre på distributionsformen.

MotorClassic 

FDMs specialmagasin MotorClassic 
henvendt til alle med interesse for klas-
siske biler bragte blandt andet historier 
om gode råd til køb af klassiske biler, 
inspiration til vedligeholdelse og oplev-
elser med den klassiske bil.             
MotorClassic satte også fokus på, hvor-
dan man kan gøre den klassiske bil mere 
sikker ved for eksempel at montere nye 
sikkerhedsseler. Interessen for at læse 
om klassiske biler er stigende, og ved 
udgangen af året havde 7.400 tegnet 
abonnement på FDMs specialmagasin, 
mens der var solgt 1.500 i løssalg. Fra 
2013 udkommer MotorClassic seks gan-
ge om året mod tidligere fire gange. 

Medlemskommunikation

Interessen for at få nyheder fra FDM 
var stadig i vækst i 2012. Ved årets 
udgang havde næsten 140.000 med-
lemmer tilmeldt sig FDMs særlige 
medlemsnyhedsbrev. Nyhedsbrevet 
bliver udsendt hver anden uge med 
en blanding af nyheder, undersøgel-
ser, video og medlemstilbud. Ud over 
medlemsnyhedsbrevet modtog 56.100 

medlemmer et eller 
flere af FDMs fem 
interesse-medlemsny-
hedsbreve med sær-
lige tilbud inden for 
fx camping, events 
og rabatter. Ende-
lig modtog 40.000 
ikke-medlemmer et 
særligt nyhedsbrev, 
hvis formål er at 

give indblik i FDMs tilbud og viden 
for derigennem at skabe interesse 
for et medlemskab.

FDM.dk i mobilversion

FDMs website er ofte et sted, hvor bil-
ejerne søger viden. Det illustreres også 
ved, at besøgstallet over de seneste 
år har været støt stigende. For at sikre 
fortsat vækst og for at imødekomme de 
mange brugere, der søger information 
via deres smartphones, blev der lance-
ret en særlig mobiludgave af fdm.dk. 
60.000 valgte at søge information ad 
den vej. Samlet set valgte over 600.000 
besøgende hver måned at søge viden 
på fdm.dk, hvilket var næsten 100.000 
flere end året før. Især sommermåned-
erne og ferieperioderne trak mange 
besøg til FDMs website.

Brugerinvolvering 

Muligheden for at kommentere på ar-
tikler er med til at gøre fdm.dk mere 

levende og sikrer samtidig, at kom-
munikationen er i tråd med det, som 
medlemmerne ønsker. Mange med-
lemmer valgte at benytte muligheden 
for at spørge FDMs eksperter til råds 
ved at kommentere artikler og nyheder. 
Men mange brugte også kommentar-
muligheden til at spørge andre med-
lemmer til råds. FDM indførte også et 
feedbackmodul på fdm.dk, hvor med-
lemmerne kan komme med forslag til 
FDM. Erfaringerne var positive, og flere 
tiltag blev iværksat eller gav anledning 
til ændringer på fdm.dk.

FDM på Facebook 

FDM har flere profiler på Facebook. 
Siderne blev i 2012 primært brugt til at 
dele viden og erfaring samt efterspørge 
cases. Desuden var der afstemninger 
om trafikkultur og forskellige sjove 
tiltag, som fx ’gæt, hvilken bil det her 
er’. FDM har endnu ikke lavet den store 
indsats for at få brugerne til at ’synes 
godt om’ FDM på Facebook. Alligevel 
var der ved årets udgang lidt over 5.000 
fans på FDMs hovedside på Facebook, 
Motor havde 600, mens FDMs køre-
tekniske anlæg havde godt 200 fans. 
Derfor ventes det, at antallet af fans 
vil vokse betydeligt i løbet af 2013, hvor 
der vil blive arbejdet mere målrettet på 
at markedsføre siderne blandt andet 
gennem konkurrencer.

Mange tilmeldte sig FDMs nyhedsbreve

Der var høj 
tilfredshed med 
den service, 
FDM ydede på 
telefonen
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FDM vejhjælp

FDM vejhjælp er fortsat en vigtig år-
sag til medlemskab og fastholdelse af 
medlemmerne. Trods en fortsat hård 
konkurrence på området fra især forsik-
ringsselskaber bød året på en lille stig-
ning i antallet af risici, så FDM vejhjælp 
ved årets udgang rundede 114.000 risici.  
SOS International a/s købte Dansk 
autohjælp a/s. I den for-
bindelse overtog FDM 
Dansk Autohjælps ejer-
andel af FDM vejhjælp. 
Dermed er FDM nu 100 
procent ejer af FDM vej-
hjælp.

FDM forsikring

FDM forsikring blev i 
2012 fusioneret ind i LB For-
sikring. Fusionen betød bedre forsik-
ringsindhold, hvor bl.a. præmien på 
bilforsikringen blev nedsat. Desuden 
blev førstegangsbilejere over 30 år 
tilbudt status som elitebilist hos FDM 
forsikring. Interessen for FDM forsikring 
var stigende ikke mindst som følge af 
ophævelsen af karenstiden på seks 
måneder for alle over 25 år. Interessen 
afspejlede sig ved, at der blev udsendt 
flere tilbud til medlemmerne end året 
før. Kundetilfredsheden i EPSI’s store 
analyse viste en høj tilfredshed med 
FDM forsikring. Selskabet kom ud med 
en kundetilfredshed på 79,5 på en skala 
fra fra 0 til 100. FDM forsikring overgås 
kun af Bauta (80,5) og LB selv (83,2). 
Ved årets udgang havde FDM forsikring 
tæt på 49.000 policer. 

Netbutik

En meget stor del af FDMs salg af pro-
dukter foregår i dag via nettet. FDMs 
netbutik blev flittigt besøgt af både 
medlemmer og ikke-medlemmer. Især 

op til ferieperioden steg salget af bilre-
laterede produkter samt motorvejs- og 
miljømærkater til de europæiske veje, 
og i juni måned kunne netbutikken 
sætte ny omsætningsrekord.

FDM køreteknik 

FDM driver to af landets største og 
mest moderne køretekniske anlæg, 
FDM Sjællandsringen og FDM Jyl-

landsringen. Her kan 
både nyuddannede 
og erfarne bilister 
året rundt træne de-
res køreteknik under 
kyndig vejledning af 
FDMs professionelle 
instruktører. Mere end 
30.000 bilister benytter 
årligt FDMs køretekni-
ske anlæg, som blandt 

andet lægger bane til køreskoleelever, 
køretekniske kurser for private eller 
firmaer, færdselspolitiets og lastbil- og 
buschaufførernes køretræning. Derud-
over kåres Årets Bil hvert år på FDM 
Jyllandsringen.

Bliv en bedre bilist

Glatte og snedækkede vinterveje og 
udsigten til en lang kør selv-ferie er 
to af de ting, der er med til at lokke 
bilister til at genopfriske deres evner 
bag rattet. De seneste par års mange 
vinterdage med sne og is fik mange 
bilister til at melde sig til et køreteknisk 
kursus med fokus på glatbanekørsel for 
at blive bedre til at håndtere bilen un-
der svære vejrforhold. Det gav en øget 
interesse for køretekniske kurser, hvor 
der var plads til at køre galt uden risiko 
for hverken bil eller fører. Udsigten til 
en lang ferie med campingvognen bag 
på bilen fik også flere campister til at 
melde sig til FDMs særlige køretekni-
ske kurser for campister.

Køreteknik for tohjulede

Foråret er højsæson for de særlige 
MC-kurser, som begge FDMs køretek-
niske anlæg tilbyder. For at få endnu 
flere motorcyklister på kursus blev alle 
købere af en højst fem år gammel mo-
torcykel i samarbejde med Motorcykel-
Forhandler Foreningen også i 2012 til-
budt rabat på de særlige MC-kurser.

Racerkører i maven 

Ud over de traditionelle køretekniske 
kurser er det også muligt at udleve 
racerkørerdrømmen på FDMs køretek-
niske anlæg. Under instruktion af nogle 
af Danmarks bedste racerkørere og 
under sikre forhold på Danmarks bedste 
motorsportsanlæg valgte flere bilister 
at prøve kræfter med en racerbil.
Også nogle af landets bedste racerkøre-
re lagde flere gange i løbet af året vejen 
forbi Danmarks største motorsports-
anlæg, FDM Jyllandsringen. Der blev 
afholdt tre DTC-løb, herunder DTC-
finaleløbet, på FDM Jyllandsringen. 

FDM 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 fx 
i forbindelse med køb af en brugt bil. 
Mange bilejere valgte at lade FDM gen-
nemgå bilen inden et køb eller inden 
et værkstedsbesøg. Mere end 50.000 
medlemmer benyttede i 2012 FDMs 
testcentre til syn eller test af deres 
bil.  For at minde bilisterne om deres 
tid til syn eller test blev der udviklet en 
løsning, så kunderne fik en sms-påmin-
delse, 24 timer før de skulle møde med 
bilen på FDMs testcentre.
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Nummerplader på FDMs testcentre

I forbindelse med iværksættelsen af 
det digitale motorregister blev det ud
over hos Skat muligt at få udleveret 
nummerplader hos en række private fir-
maer. Som en service over for bilejerne 
valgte FDM at tilbyde denne service via 
FDMs testcentre. Dermed blev det mu-
ligt både at få nummer-
plader og afmelde bilen 
på FDMs testcentre.

Vinterkvaler

FDMs testcentre ind-
samler løbede infor-
mation om danskernes 
biler. Tal fra FDMs test-
centre viste i 2012 blandt 
andet, at særligt bilens batteri og lys 
er ømme punkter, når vinteren sætter 
ind. FDM informerede bilisterne om, at 
en vinterklargøring af bilen kan spare 
bilejerne mange kvaler, og opfordrede 
bilisterne til at køre bilen forbi FDMs 
testcenter til et vintertjek.

Hjulskifte med vintertjek

FDMs testcentre tilbød med stor suc-
ces, at medlemmer til en fordelagtig 
pris kunne få hjælp til at skifte mel-
lem sommer- og vinterdæk på FDMs 
testcentre. I forbindelse med skiftet til 
vinterhjul blev medlemmerne tilbudt at 
tilkøbe et vintertjek af bilen. Det tilbud 
tog hver tredje imod. 

Brugte biler fulde af fejl

Ligesom man ikke køber et hus uden at 
kende tilstandsrapporten, bør man hel-
ler ikke købe en brugt bil uden at kende 
dens stand, da det nemt kan blive et 
dyrt bekendtskab. En gennemgang af 
en statistik på 40.000 brugte biler fra 
FDMs testcentre afslørede, at 95 pro-

cent af bilerne havde en eller flere fejl. 
Hver fejlbehæftet bil havde i gennem-
snit 6,1 fejl. Derfor anbefalede FDM at 
lade bilen teste for fejl hos FDM test 
og bilsyn inden køb. 

Kvalitets- og stikprøvekontrol 
og leasingbiler

En FDM-testet bil 
giver forbrugerne en 
større sikkerhed, og 
derfor vælger mange 
bilforhandlere forsat 
at sælge biler, der er 
brugtbiltestet af FDM. 
Ud over at levere test 
til forhandlerne stod 
FDM test og bilsyn lø-
bende for stikprøvekon-
trol af værkstedskæder. 

Kontrollen, som blandt andet inkluderer 
en vurdering af de fysiske forhold, 
kundemodtagelsen, aftalegrundlag, 
service- og reparationsarbejdet og til-
gængeligt udstyr, blev anvendt af fir-
maerne til internt at rette op på fejl og 
mangler. Endelig foretog FDM tjek ind 
af leasingbilen inden tilbagelevering. 
Det var med til at sikre, at forbrugerne 
kun kom til at betale for de reelle ska-
der på bilen.

Høj kvalitet på FDMs testcentre

FDMs testcentre havde i 2012 kontrol-
besøg af Trafikstyrelsen 55 gange. 
Også i 2012 lå FDM væsentligt højere 
end landsgennemsnittet målt på kor-
rekt udførte syn. Særligt glædeligt 
var det, at FDM ikke havde et eneste 
ikke-tilfredsstillende besøg fra Trafik-
styrelsen, hvilket var langt bedre end 
landsgennemsnittet.
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Indtjening under pres

Flykonkurser, konkurrence fra udenland-
ske aktører og en generel økonomisk 
tilbageholdenhed satte også deres 
præg på danskernes rejselyst i 2012. I 
alt 250.000 valgte at rejse med FDM 
travel, men det øgede pres på indtje-
ningen som følge af den generelle lav-
konjunktur og flere flykonkurser påvir-
kede det økonomiske resultat, som ikke 
var tilfredsstillende. Flykonkurserne 
alene påvirkede årsresultatet i negativ 
retning med 8 mio. kr. 

USA og Spanien favoritrejsemål

Tilbageholdenheden ændrede dog ikke 
væsentligt på, hvilke lande der var 
populære rejsemål.  Uden for Europa 
var det især USA, som mange af FDM 
travels rejsende valgte at besøge, mens 
især Spanien, Frankrig og Italien stod 
øverst på rejseplanen i Europa. 

Årets Bedste Ferierejsebureau

Det var med stolthed, at FDM travel i 
efteråret kunne modtage den fornem-
me branchepris Årets Bedste Ferierej-
sebureau. Prisen blev uddelt til Danish 
Travel Award, og FDM travel vandt 
kategorien i konkurrence med samtlige 
danske rejsebureauer. FDM travel så 
prisen som et udtryk for, at danskerne 
i højere grad vægter individualitet og 
fleksibilitet, når de skal rejse, da prisen 
blev vundet på baggrund af 1.400 for-
brugerstemmer. 

Den digitale rejseinformation

Muligheden for hurtigt at finde infor-
mation på internettet har over de sidste 
fem-seks år medført et fald i antallet af 
katalogbestillinger. Som konsekvens af 
dette har FDM travel løbende tilpasset 
fdm-travel.dk, så brugerne i stedet kan 

finde inspiration via rejsetips, særlige 
temasider og video. An-
tallet af unikke besøgen-
de på fdm-travel.dk steg 
med 600.000 i forhold 
til 2011. Samtidig havde 
346.420 rejseglade dan-
skere tilmeldt sig FDM 
travels særlige nyheds-
brev ved årets udgang.

Specialistfilm

Et af FDM travels særlige kendetegn er 
de mange rejsespecialister. For at give 
brugerne et indblik i, hvad de kan bruge 
FDM travels eksperter til, blev der lan-
ceret en række specialistfilm med FDM 
travels rejsespecialister, indkøbere og 
produktchefer. I filmene deler de ud af 
deres personlige anbefalinger om alt 
fra Cruise Americas flodkrydstogter til 
FDM travels særlige AirCruise-produkt. 
Og mange valgte at søge inspiration 
via FDM travels videoer. Derfor blev 
der også lanceret en ny platform, så det 
blev muligt at se rejsefilm via iPad og 
iPhone, hvilket var med til at øge antal-
let af visninger, og ved årets udgang 
rundede FDM travels videoer en million 
sete minutter. 

FDMs rejsespecialister

Selv om meget rejseinformation kan 
søges på nettet, er der alligevel behov 
for råd og vejledning, når den mere 
komplicerede rejse skal planlægges. 
For at skabe inspiration og vise, hvilken 
viden FDM travels rejsespecialister 
besidder, blev der afholdt flere rejse-
foredrag rundtom i landet, som alle var 
velbesøgte.

Over 5.000 rejsetips
 
En del af ferieglæden er ofte at dele 
sine rejseoplevelser med andre. Det er 

en del af forklaringen på, hvorfor FDM 
travel har haft succes 
med at lade brugerne 
dele deres rejsetips 
med alle rejseinteres-
serede. I 2012 rundede 
FDM travel 5.000 rej-
setips. 

Gør det selv-rejser

For at hjælpe de rejsen-
de til sjovere rejseople-

velser valgte FDM travel at lancere en 
række temabaserede inspirationssites. 
I 2012 havde flere af disse sites fokus på 
sport. Således blev der blandt andet ud-
arbejdet sites med tips til gør det selv-
sportsrejser med fokus på løb og golf. 

Ferie på Facebook

FDM travels facebookside oplevede en 
øget tilslutning ikke mindst takket være 
konkurrencer. Ved årets udgang havde 
FDM travel 16.300 fans på Facebook. 
Julemåneden blev markeret ved en 
adventskalender på Facebook, hvor der 
hver søndag i advent blev åbnet for en 
ny konkurrence med præmier fra vores 
samarbejdspartnere. Konkurrencerne 
blev afsluttet med ekstrapræmier jule-
aften. 

Camping – et medlemstilbud

Camping er en vigtig ferieform for 
FDMs medlemmer. Derfor ønsker FDM 
at kunne tilbyde medlemmerne for-
delagtige vilkår, når de tager på camp-
ingferie. I Danmark betyder det, at 
medlemmerne kan gøre brug af FDMs 
egne miljøvenlige campingpladser el-
ler benytte FDMs fordelskort på en af 
FDMs 100 samarbejdspladser. Men 
FDM tilbyder også rabat og rådgivning, 
hvis campingferien foregår uden for 
Danmarks grænser.

På ferie med FDM
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Et af FDM 
travels særlige 
kendetegn er de 
mange rejse-
specialister

FDM travel fik flere fans på Facebook FDM travel lancerede en række 
specialistrejsevideoer

FDM travel blev i 2012 kåret 
til det bedste ferierejsebureau



Det blev muligt at få 
lavet Tempo 100-godkendelse 
på campingpladserne

Tempo 100 på campingpladsen

I samarbejde med FDMs 
testcentre blev der ud-
viklet et tilbud om at 
få campingvognen 
Tempo 100-godkendt 
på udvalgte  FDM 
campingpladser. For 
campisterne blev det 
således nemmere at få 
godkendt campingvog-
nen, da de ikke behøvede 
at køre forbi FDMs testcentre.

Blandet sommervejr

Mens sensommeren var præget af godt 
vejr, var starten af sommeren præget 
af regn. Og da vejret er afgørende for 
lysten til at campere, påvirkede det 
også omsætningen, da udenlandske 
gæster blev hjemme, og danskerne 
valgte at køre sydpå for at finde det 
gode vejr. Trods udfordringer med vejret 
kom FDM camping ud af 2012 med et 
overskud. 

FDM camping Billund solgt

FDM valgte at sælge FDM camping 
Billund. Salget medførte, at Legoland 
Billund fra nytår overtog den daglige 
drift af pladsen. FDMs medlemmer vil 
fortsat kunne benytte sig af pladsen 
med rabat.  
 
Særligt campingtillæg

I forbindelse med lanceringen af FDMs 
særlige campingfordelskoncept tilbydes 
medlemmerne at tegne et særligt 
campingmedlemskab med særlige for-
dele. En af disse fordele er FDMs sær-
lige campingtillæg. Ved årets udgang 
havde 7.000 tilmeldt sig.
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Antallet af unikke besøgende på fdm-travel.dk steg med 600.000 i forhold til 2011FDM travel har et af de største danske 
brugeruniverser med rejsetips

250.000

305.000

360.000

415.000

470.000

2011 2012

Jan. Mar. Maj Juli Sept. Nov.
Feb. Apr. Juni Aug. Okt. Dec.
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Koncernoversigt

FDM

100%
FDM travel A/S

100%
FDM test og
 bilsyn A/S

100%
FDM vejhjælp A/S

Nøgletal 2012
Hoved- og nøgletal for koncernen 2012 t. kr. 2011 t. kr. 2010 t.kr. 2009 t.kr. 
 

Medlemskontingent 119.121 120.357 118.972 116.193  
Indtægter i alt 996.865 946.442 1.006.003 952.456  
Årets resultat 75.784 12.005 32.425 24.514  
Egenkapital 370.961 295.177 283.172 250.747  
Balancesum 588.494 476.056 461.740 439.725  
 

Nøgletal

Antal medlemmer 238.780 237.860 238.029 233.912  
EBITA-margin (%) 2,1 0,8 2,3 1,8  
   

Egenkapitalandel (%) 63,0 62,0 61,3 57  
Egenkapitalforrentning (%) 20,43 4,2 12,1 10,3  
 

Nøgletal for associerede selskaber

FDM vejhjælp A/S – omsætning (10 mdr.) 44.941 50.303 44.253 40.489  
Resultat, FDMs andel heraf (10 mdr.) 444 (728) (588) 1.180  
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Koncernens resultatopgørelse for 2012
 2012 t.kr.  2011 t.kr. 
Nettoomsætning 996.865 946.422 
Vareforbrug (705.111) (655.320) 
Andre eksterne omkostninger (98.070) (96.767) 
Personaleomkostninger (173.048) (166.253) 
Afskrivninger (520) (20.968) 
Driftsresultat 20.116   7.134

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 44.744 (1.488) 
Indtægter af andre kapitalandele 4.141 0
Finansielle indtægter 2.793 3.328 
Finansielle omkostninger (1.236) (1.329) 
Resultat før skat 70.558 7.645 
Skat af årets resultat 5.226 4.360 
Årets resultat 75.784 12.005

Koncernens balance 31. december 2012
 2012 t.kr. 2011 t.kr. 
Immaterielle anlægsaktiver 53.356 27.587 
Materielle anlægsaktiver 193.336 209.203 
FDM forsikring A/S, FDM vejhjælp A/S 112.637 63.891 
Anlægsaktiver 359.329 300.681 
Varebeholdninger 10.516 10.478 
Tilgodehavender 127.043 85.084 
Værdipapirer 47.675 46.503 
Likvide beholdninger 43.931 33.310 
Omsætningsaktiver 229.165 175.375 
Aktiver 588.494 476.056 
Egenkapital 370.961 295.177 
Langfristede gældsforpligtelser 0 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 217.533 180.879 
Gældsforpligtelser 217.533 180.879 
Passiver 588.494 476.056 
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FDMs bestyrelse pr. 31. december 2012

Lars Munk – kreds 10

Ina-Maria Nielsen – kreds 3

Lars German – kreds 9

Steen Torp-Hansen, næstformand
samt medlem af forretningsudvalget – kreds 5

Hans Skytte Pedersen – kreds 2Bent Lauritzen, samt medlem af 
forretningsudvalget – kreds 1 

Torkil Hattel – kreds 4 Michael Mathiesen – kreds 6 Thomas Bang Jeppesen – kreds 7

Henning Pedersen, formand
samt medlem af forretningsudvalget – kreds 8

Mogens Christensen
medarbejdervalgt

Tage Svendsen
medarbejdervalgt
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FDMs direktion og ledelse

Thomas Møller Thomsen
koncernchef, 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

Peter Rahbek
FDM travel, online salg og marked

Barbara Borre Lange
presse og kommunikation

Jesper Ewald 
FDM travel, indkøb og produktion

Katja Johannesen
marked

Peter Bruhn
FDM online

Marianne Illum
direktionssekretariat og forretningsudvikling

Christian Lindgren Strøm
salg og medlemsservice

Thomas Elsgaard
FDM travel, salg

Jan Lockhart
FDM travel, adm. direktør



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

 Konsulent
 Søren Gudbjerg
 Borghaven 38
 2500 Valby 

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

4 Afdelingsleder
 Kim Kettner
 Askeløkken 5
 3700 Rønne

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
 Vadbro 3, st. th.
 2860 Søborg 

 Finn Geslau
 Nordfrontvej 54
 2730 Herlev

 
 Leder
 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 AV
 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 18 C
 4000 Roskilde

12  Elinstallatør
 Stig Hoffmann Johansen
 Skolevej 14
 4622 Havdrup
 
 Distributionsleder
 Svend Heiselberg
 Birkehusene 61
 2690 Karlslunde 

Kreds 4
 
* Politiassistent
 Torkil Hattel
 Kirsebærhaven 12
 3480 Fredensborg
 
13 Advokat
 Jens Kobbernagel
 Nørrevej 3
 3070 Snekkersten

14 Direktør
 Mogens Lundbech

 Degnebakken 28 A 
 4050 Skibby

Kreds 5

14 Taksator 
 Kim Madsen
 Vallestrupvejen 13
 4300 Holbæk

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

 Distriktschef
 Jesper Bechmann Andersen
 Højtoften 10
 4690 Haslev

17 Kjeld Krageskov 
 Klosterbanken 18
 4200 Slagelse
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Repræsentantskab pr. 31. december 2012

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.



 Terminalchef
 Helle Jürgensen
 Felixvej 3
 4200 Slagelse

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

19 Ingeniør
 Erling Uhrbrand Jensen
 Fredensgade 27
 5000 Odense C
 
 Ingeniør, direktør
 Jørgen G. Knudsen
 Ørnevej 32
 5210 Odense NV
 
 Konsulent
 E. Brix Jørgensen
 Blåklokkevej 21
 5250 Odense SV

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

20 Pensionsrådgiver
 Ole Gundersen
 Pilehaven 2
 5610 Assens

 Ole Eggert
 Odensevej 63
 5500 Middelfart 

21  Finn Boye Kristensen
  Mellemvej 35
       5700 Svendborg

 Radioforhandler
 Palle Pagel Hansen
 Tvedvej 143
 5700 Svendborg

* Politiassistent
 Michael Mathiesen
 Granvej 133
 5540 Ullerslev

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

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

43* Formuekonsulent
 Thomas Bang Jeppesen
 Elisabeths Vænge 10
 8660 Skanderborg 

44 Taxpartner
 René Møller Jensen
 Buskelundtoften 32
 8600 Silkeborg

Kreds 8

26* Henning Pedersen
 Sarpsborgvej 166
 7600 Struer

 Birger Føgh
 Bjerggade 24
 7600 Struer

 Autotekniker
 Johnni Bager
 Liseborg Bakke 15
 8800 Viborg

27 Afdelingsleder
 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

30 Thomas Sindberg Martinsen
 Niels Kjeldsensvej 31
 7323 Give

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

Kreds 9

31 Logistikchef
 Torben Egebo, Gabriel A/S
 Ørnevej 8
 9800 Hjørring

 Advokat
 Søren Bach
 Søndervang 20
 9800 Hjørring

32 Læge
 Erik Bruun Nielsen
 Kirstine Jensens Vej 13
 9240 Nibe

 Afdelingsdirektør
 Jørgen Maibom
 Møllevænget 18
 9430 Vadum

 Butikschef
 Jeppe B. Hjortlund
 Rosenfeldtparken 27
 9400 Nørresundby

33* Centerchef
 Lars Germann
 Egevangen 8
 8900 Randers

 Statsaut. ejendomsmægler
 Claus Brink
 Teglvænget 92, Als
 9560 Hadsund

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

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

39 Salgschef
 Hans Verner Ripa-Jensen
 Østerbyvej 48
 7000 Fredericia

40 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

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 & 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 1 D, 6400 Sønderborg
Spangsbjerg Møllevej 99, 6705 Esbjerg Ø
Vesterballevej 7 D, 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 
Tlf. 46 13 61 00

FDM Jyllandsringen, Skellerupvej 38, 
Resenbro, 8600 Silkeborg
Tlf.  86 85 33 22

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

Rejsebureauer

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., 8000 Århus C
Dumpen 23, 8800 Viborg
Ladegaardsgade 4, 1., 9000 Aalborg 

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
Farvergade 17
1463 København K
Tlf. 33 91 66 88
www.fdmforsikring.dk
CVR-nr. 16 50 08 36
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Adresser



10

T

T

T

T
T

T

T

T

T
T

T

T

T

T

T

T FDM test og bilsyn

FDM travel

FDM camping

FDM køreteknik

T

T

T

T

T

T

T

T

GrønlandFærøerne

Bornholm

FDMs lokationer

ÅRSRAPPORT 2012 :: SIDE 27



Firskovvej 32 
2800 Kongens Lyngby
Telefon 45 27 07 07
fdm@fdm.dk
www.fdm.dk

Mission 

Vi varetager den moderne bilists 
interesse og arbejder for, at det er en 
positiv oplevelse at være bilist.  
 
Vision
 
FDM vil være offensive og løbende øge 
vækstraten for medlemstilgangen ved 
at være den dynamiske organisation, der 
bedst varetager bilistens interesser. 
 
Det gør vi ved løbende at efteruddanne 
vores eksperter, så de kan levere den 
bedste og mest kompetente service og 
rådgivning. Og ved at stræbe efter at 
have det bedste overblik over bilmarkedet 
og den største indsigt i bilbranchen. 
Ligesom vi taler bilistens sag i politiske 
og forbrugerpolitiske sammenhænge.

Kerneværdier
 
Viden: Vi har de dygtigste eksperter 
inden for teknik, jura og andre relevante 
områder, som bilisten har brug for 
rådgivning indenfor. 
 
Troværdighed: Vi skal forblive en 
kompetent og uafhængig organisation, 
der tjener bilistens interesse. 
 
Dynamisk: Vi er en levende og synlig 
organisation for den moderne bilist, der 
tilpasser sig bilistens skiftende behov 
og løbende viser vejen med fremsynede 
tiltag. 
 
Aktiv holdning: Vi har klare holdninger 
inden for de politiske og forbrugerpolitiske 
områder og er med til at sikre, at det er 
en positiv oplevelse at være bilist.


