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FORORD
”Vi er der for hinanden og træder til, når nogen har
brug for hjælp. Sådan er ånden i VKR Gruppen, for
sådan mente min far, Villum Kann Rasmussen, det
skulle være i en mønstervirksomhed”.
Det sagde Lars Kann-Rasmussen i forbindelse med
sin 75-års fødselsdag i 2014. Aktionærkredsen har altid fulgt arbejdet i Medarbejderfonden med stor interesse og ydet solid støtte til aktiviteterne. Det afspejler
de meget store gavebeløb, som VILLUM FONDEN
gennem årene har doneret, og som har været afgørende for, at Medarbejderfonden har haft og fortsat har mulighed for at opretholde og udbygge sit
aktivitetsniveau.
Det var en stor ære og en ligeså stor glæde for mig at
overtage formandsskabet af Medarbejderfonden tidligere på året. I de 25 år, fonden har eksisteret, har
mange tusinde medarbejdere nydt godt af de kapitalafkast, som fornuftige investeringer har givet. Det er
fantastisk at vide, at hver enkelt donation har gjort en
forskel for de medarbejdere og de projekter, som har
modtaget støtte.
I denne jubilæumsudgivelse har vi valgt at fokusere
på nogle af de mennesker og projekter, som tidligere
har modtaget støtte for at følge, hvordan det er gået
dem sidenhen.
Du kan også læse om de overvejelser, der er gået forud
for stiftelsen af denne fond, og hvordan Medarbejderfonden har udviklet sig igennem årene.
Indstillingsudvalgene er fortsat de vigtige ambassadører og omdrejningspunkt for Medarbejderfondens
arbejde. Det er dem, der har fingeren på pulsen, og
som mærker, hvordan deres kolleger har det, og ved
hvad der sker i deres liv; de kan også se, om de eventuelt har behov for støtte.

Stig W. Jensen, VELUX A/S, formand for Medarbejderfondens
bestyrelse siden marts 2016.

Bestyrelse og sekretariat bestræber sig på at kommunikere så enkelt som muligt og således, at budskabet
forstås af alle uanset land, og at alle oplever en professionel og fair behandling. Det er en udfordring, som
vi aldrig tager let på.
Medarbejderfondens bestyrelse bliver udfordret
konstant og diskuterer løbende, hvordan forskellige
problemstillinger kan anskues og bliver opfattet i de
kulturelt forskellige samfund, som VKR Gruppen
har aktiviteter i.
Omverdenen omkring os forandrer sig, og det ser vi
afspejlet i de spørgsmål og input, som vi fra tid til
anden modtager fra vores altid årvågne lokale indstillingsudvalg. Dialog med indstillingsudvalgene er
fortsat værdifuld for udvikling af Medarbejderfonden.
Jeg ønsker alle god fornøjelse med læsningen.

Stig W. Jensen, formand
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STØTTE TIL MEDARBEJDERE
OG DERES PÅRØRENDE
Medarbejderfonden har gennem årene varetaget en meget væsentlig funktion og
ydet værdifuld støtte til medarbejdere og deres familier. I en række tilfælde har dette
haft betydning for, at en dagligdag har kunnet hænge sammen for de pågældende
trods kritisk sygdom eller en ulykkelig hændelse. For at illustrere mangfoldigheden
i donationerne gennem årene, nævner vi enkelte eksempler i det følgende.

Fra venstre: I Ungarn arbejder Elemér Borsetzki. Trafikulykken i 2004 er heldigvis lagt bag ham.
Jurek løber nu glad omkring efter langvarig behandling af klumpfødder.

JUREK I POLEN

I 2012 modtog Łukasz Borzyszkowski fra DOVISTA
Polska en donation til familiens treårige søn, Jurek,
der blev født med klumpfødder. Han måtte igennem
mange behandlinger, hvor fødderne blev lagt i gips i
en let korrigeret stilling, og han måtte også gennemgå
en operation. Lægernes første meldinger til forældrene var, at Jurek ikke ville blive i stand til at gå selv,
men familien fandt en specialklinik i Poznań, hvor
de fik håb for en lysere fremtid for deres søn. ”Uden
støtte fra Medarbejderfonden ville det have været meget vanskeligt for os at gennemføre behandling og
operation, som har hjulpet Jurek så meget”, fortalte
en taknemmelig Łukasz Borzyszkowski.
CASPER OG VIOLET I DANMARK OG HOLLAND

Fireårige Casper med Downs syndrom fik i 2008
støtte, så der kunne etableres en legeplads til ham i
tilknytning til familiens bolig i Danmark. Casper fik
rådighed over sandkasse, legehus, gyngestativ og rutsjebane, så han kunne udfolde sig i sikre og trygge
rammer. Den økonomiske assistance var en kærkommen hjælp for Caspers forældre, hvor faderen var
medarbejder hos Rationel Vinduer.
I 2014 modtog hollandske Violet van KommerOosterwijk støtte. Hun lider af en alvorlig lungesygdom og en svær gigtlidelse, der begrænser hendes
udfoldelsesmuligheder. Med støtte fra Medarbejderfonden blev der installeret en lift i hjemmet, så Violet
kan komme op i soveværelset på 1. sal og hvile sig,
når hendes mand, Fred, er på arbejde hos VELUX
Nederland.
ELEMÉR I UNGARN

Elemér Borsetzki og hans familie var involveret i
en trafikulykke i 2004. Elemér og hans kone kom
slemt til skade, og Elemér lå i kunstig koma en uge,
og var på hospitalet i en måned med brud på arm,
ben og hofte. Det tog et helt år med behandling og
genoptræning, før Elemér kunne vende tilbage til sit
arbejde. Takket være økonomisk støtte fra Medarbejderfonden kom Elemér og hans kone igennem den

hårde periode uden at optage yderligere lån til bl.a.
børnenes uddannelse. Elemér og hans kone er i dag
ved godt helbred, og Elemér er fortsat medarbejder
hos VELUX Magyarország (LKR-H) i Ungarn.
JORDSKÆLVSOFRE I JAPAN OG CHILE

Støtte til medarbejdere, der har været udsat for jordskælv, er blandt de mere usædvanlige donationer:
Yoshihiro Amakawa fra VELUX-Japan fik sin lejlighed raseret af jordskælvet i Kobe den 17. januar 1995.
Selv nåede han at slippe ud i sidste øjeblik, men hans
hjem var ødelagt:
”Jeg var desperat, men Medarbejderfonden gav mig
generøs finansiel støtte, så jeg kunne få en ny start
på tilværelsen. Det var i denne situation, hvor jeg virkelig lærte at sætte pris på værdien ’gensidig respekt’.
Siden har stoltheden over at være en del af VELUX
Gruppen været i mit hjerte – og den følelse vil aldrig
forsvinde”, fortæller en tydeligt rørt Yoshihiro Amakawa.
En lignende oplevelse overgik familien Pérez i Chile
den 27. februar 2010, da et voldsomt jordskælv, der
målte 8,8 på Richterskalaen, næsten udslettede deres
hjem 115 km nord for byen Concepción.
Carlos Vergara Pérez, der er medarbejder hos VELUX
Chile, siger: ”Vi lå i vores senge, da alting begyndte
at larme og falde ned”. Han fortæller, at samtlige
familiemedlemmer nåede at komme i sikkerhed, men
efterfølgende måtte de klare sig 24 dage uden vand i
en bolig med meget store skader. Takket være støtte
fra Medarbejderfonden kunne familien dog efter et
stykke tid vende tilbage til en nogenlunde almindelig
hverdag.
Disse eksempler er med til at understrege, at opgaven
med at yde støtte, hvor den giver mest gavn, aldrig
bliver rutinepræget, og at fondsbestyrelsen tit er stillet
over for svære valg og vanskelige prioriteringer, når
midlerne skal fordeles.
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Anna fra Polen drog til
udlandet ifm. studier;
og fandt lykken både privat
og arbejdsmæssigt.

UDDANNELSESSTØTTE
Uddannelsesstøtte til børn af medarbejdere har høj prioritet for Medarbejderfonden.
Der er gennem årene givet mange bevillinger til støtte til en meget bred vifte
af uddannelser inden for fag som pædagog, frisør, radiograf, landmand, læge,
mekaniker, ingeniør, kok, psykolog og mange flere.
LEGAT TIL LUDIVINE I FRANKRIG

Nathalie Ferriere har arbejdet for VKR France siden
1983. Hun har været aktiv i samarbejdsudvalget i
10 år. Hun har været eneforsørger for sine to børn,
hvoraf den ældste, Ludivine, fik en sekretæruddannelse, men desværre ikke kunne finde job inden for
sit fag. Sideløbende med uddannelsen var hun frivillig
brandmand i byen Feuquières-en-Vimeu, Frankrig,
og på den måde opstod ideen med at blive omskolet
til ambulancefører. Der var imidlertid træningsudgifter, som var vanskelige for Nathalie og datteren at
klare, men bl.a. ved hjælp af et uddannelseslegat fra
Medarbejderfonden lykkedes det at forfølge drømmen, således at Ludivine i dag er færdiguddannet
ambulancefører og har et job, som hun elsker.
Ludivine har skrevet til Medarbejderfonden:
“Jeg er så glad for at være blevet ambulancefører og
takker Medarbejderfonden for at støtte medarbejde-

res familier og især for at støtte deres børn i at få en
uddannelse. Takket være fonden kan vores drømme
gå i opfyldelse”.
POLSKE ANNA PÅ UDVEKSLINGSOPHOLD

Anna Kaminska, hvis mor er medarbejder hos NB
Polska i Gniezno, søgte i 2009 støtte til et udvekslingsophold på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Opholdet kom til at vende op og ned på hendes tilværelse. Hun fortæller:
”Støtten gjorde det muligt for mig at koncentrere
mig om mine studier på DTU, at lære dansk og nyde
mit ophold i Danmark. Efter afslutningen på mit
udvekslingsforløb besluttede jeg mig for at fortsætte
min uddannelse i Danmark. Jeg dimitterede fra DTU
i april 2012 som polymeringeniør og fik med det
samme et fantastisk job hos Coloplast, hvor jeg fortsat arbejder. Under min studietid mødte jeg Simon.
Vi blev gift i november 2012, og i april 2015 blev vi

Fra venstre: Jobbet som ambulancefører er det helt rette for Ludivine. Janes drøm om at blive kok er blevet opfyldt.

forældre til vores dejlige datter, Maja. Vi er en meget
lykkelig familie”.
JANES UDDANNELSE TIL KOK

Jane Skov Grabow, som er datter af en medarbejder
fra Østbirk Bygningsindustri, modtog i 2010 et uddannelseslegat fra Medarbejderfonden. I forbindelse
med sin uddannelse som kok på Molskroen i Ebeltoft
deltog hun i flere konkurrencer, herunder danmarksmesterskabet for kokkeelever under 23 år. Sammen
med sin makker vandt hun guldmedaljen og kvalificerede sig dermed til det nordiske mesterskab, som
parret også vandt.
Deltagelsen i konkurrencerne, kokkeudstyret samt
transportudgifterne var en bekostelig affære, så et legat kom meget belejligt. En glad og stolt Jane fortalte
følgende efter deltagelsen i det nordiske mesterskab:
”Det var spændende og lærerigt at deltage i både danmarksmesterskabet og det nordiske mesterskab. Jeg
har brugt meget tid og mange penge på konkurrencerne, så da vi havde vundet guldet ved det nordiske
mesterskab var det dejligt at få den positive nyhed
om, at jeg havde modtaget et uddannelseslegat fra
Medarbejderfonden”.

LEGATER TIL AMERIKANSKE DANIEL OG
DANSKE KARIN

I 2012 modtog 20-årige Daniel O’Shea, der studerede på Stanford University i Californien, et legat
fra Medarbejderfonden. Han fortæller, at støtten
gjorde det muligt for ham at færdiggøre sin Bachelor
som maskiningeniør: ”Det var en dejlig overraskelse
med et uddannelseslegat fra min fars arbejdsplads,
VELUX America”, siger han.
Karin Meinike Jørgensen, som er datter af Kirsten M.
Bentzen, der arbejdede i VKR Holding til sin død
i maj 2002, har studeret biokemi ved Københavns
Universitet og har efterfølgende også afsluttet ph.d.studier i mikrobiologi og biokemi. Som datter af en
tidligere medarbejder ansøgte hun og modtog i 2007
et uddannelseslegat fra Medarbejderfonden i forbindelse med en obligatorisk og ulønnet praktikperiode
på Statens Serum Institut. Hun har skrevet til fondssekretariatet om sin glæde over at modtage støtte til
uddannelse: ”Det er en gestus, som jeg har sat meget
stor pris på. Tak for det!”
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STØTTE TIL NÆROMRÅDER
Med en fundatsændring i 1998 blev det muligt for Medarbejderfonden at støtte
almennyttige formål i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber.
Kristian Haugaard forklarede i 1999 følgende om
støtten til de lokale nærområder og ansøgningsproceduren:
”Som noget nyt kan vi nu støtte almennyttige projekter i geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber.
Det kan være sociale, uddannelsesmæssige eller kulturelle projekter. Ansøgninger bliver først vurderet af
de enkelte selskabers lokale indstillingsudvalg. Det er
også her, medarbejdere eller andre skal henvende sig,
hvis de ønsker at foreslå et projekt. Men det er Medarbejderfondens bestyrelse, som træffer den endelige
afgørelse om støtte”.
Det er således ikke medarbejdernes bopæl, der er afgørende for, om et projekt kan modtage støtte, men
derimod projektets placering i nærheden af virksomhedens adresse.

enkelte, og det smitter af på andre. Samtidig bliver
selskabet synligt i lokalområdet.
Det er meget vigtigt, at projektet er almennyttigt,
dvs. til gavn for et bredt udsnit af befolkningen, og at
det kommer mange mennesker til gode.
På samme måde har fonden besluttet, at midlerne
skal distribueres til så mange almennyttige projekter
som muligt. Det betyder, at de enkelte donationer beløbsmæssigt ikke er så store; til gengæld får så mange
flere gavn af støtten. Et projekt kan modtage støtte
flere gange, men der skal være minimum 5 år mellem
bevillingerne.
Gennem årene er en lang række projekter og tiltag
blevet støttet og mangfoldigheden har været stor.
EN FLOT LEGEPLADS

Vi vægter det dog højt, når medarbejdere er tilknyttet
de projekter, som støttes. Det giver stolthed hos den

Et af projekterne, som blev realiseret med støtte
fra Medarbejderfonden, fik stor lokal opbakning.

Fra venstre: Speciallavede cykler uden gear og bremser er hovedingrediensen i cykelspeedway. Beboerne i Ringkøbing kan
synke ned i bløde stole og nyde gode oplevelser på lærredet. Den frivillige redningstjeneste i Tczew træner førstehjælp.

En weekend i september 1999 mødte 200 frivillige
børn og voksne op for at forvandle et forsømt areal i
Thyregod i Jylland til en stor legeplads med mange
forskellige aktiviteter. Efter forvandlingen blev projektet hurtigt i lokalområdet benævnt ”Danmarks
flotteste legeplads”.

cykelklub åbnede i 2014 et teknisk museum, hvor
man udstiller medlemmernes egne motorcykler og
historiske landbrugsmaskiner. Museet er blevet et
lokalt tilløbsstykke og blev på åbningsdagen besøgt af
flere end 400 gæster.
HÅRDE HVIDEVARER TIL BOSTED I BELGIEN

I de følgende år blev en lang række formål af meget forskellig karakter støttet i lokalområderne, og
støtten til projekter uden for Danmarks grænser tog
også til. Antallet af de samlede bevillinger til nærområderne blev således fordoblet i årene fra 2000 til
2004. Blandt de seneste års donationer er følgende
med til at understrege den betydelige spredning, der
har været i den portefølje af projekter, som er fundet
støtteværdige:

I 2014 blev der også ydet støtte til foreningen Côte-àCôte i Belgien til et bosted for handicappede. En forældrekreds har grundlagt foreningen, som har opført
et handicapvenligt hus i Wavre i et almindeligt boligkvarter tæt på universitet, fritids- og indkøbsmuligheder og i VELUX Belgiens nærområde. Bostedet har
plads til otte personer med forskellige fysiske handicaps og deres hjælpere. Medarbejderfonden gav støtte
til, at bostedet kunne indkøbe hårde hvidevarer.

FRA KØRESTOLE TIL REDNINGSTJENESTE

EN SÆRLIG BIOGRAF I DANMARK

I 2006 blev der eksempelvis bevilget midler til indkøb
af kørestole til en basketballklub for handicappede i
Østrig samt beklædning til et frivilligt brandkorps
i nærheden af VELUX fabrikken LKR-H i Ungarn,
der i øvrigt senere er fulgt op af lignende støtte til
brandkorps i flere lande.

Et projekt, der siden 2000 har modtaget støtte ad
flere omgange, er Ringkøbing Biograf, der drives af
frivillig arbejdskraft. Biografens historie går tilbage
til 1909, og den er dermed ikke blot en af Danmarks,
men også en af verdens ældste biografer, som fortsat
er i drift.

I 2009 støttede Medarbejderfonden en handicaporganisation i Tjekkiet, og i 2011 en frivillig redningstjeneste i Tczew i Polen, som fik mulighed for at indkøbe motorbåde:
”Vi kan dermed patruljere et langt større område af
Wisla-floden, der flyder gennem Tczew”, fortæller
foreningen, der siden 2011 har varetaget den frivillige redningstjeneste med sine fartøjer samt undervist
lokale skoleelever i førstehjælp og sikkerhed til søs.

Medarbejderfonden har gennem årene støttet Ringkøbing Biograf med et filmlærred, et tilskud til filmfremviser og senest et tilskud til et elektronisk billetreservationssystem. Ud over at have medvirket til at
bevare en vigtig kulturarv har støtten gjort det muligt
at modernisere biografen med 3D og THX sound og
dermed bidraget til at øge kulturudbuddet i en dansk
provinsby.

CYKLER OG VETERANMOTORCYKLER I POLEN

I 2013 blev der ydet støtte til en polsk cykelspeedwayklub, og i 2014 til en veteranmotorcykelklub
i Gniezno tæt ved NB Polska. Den polske motor-

Støtten til almennyttige aktiviteter i lokalområderne
er blevet en stor succes. Fra nogle få uddelinger i 1999
blev der i 2015 givet i alt 123 bevillinger til dette formål til et samlet beløb af ca. 1,7 mio. kr.
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” M EDARBEJDERFONDEN
KAN HJÆLPE, BÅDE
NÅR LIVET GØR GODT
– OG NÅR DET GØR ONDT ”.
Stig W. Jensen, formand for Medarbejderfondens bestyrelse

Villum Kann Rasmussen i VKR Gruppens oprindelige hovedsæde på Maskinvej 4 i Søborg. Fra venstre ses Lars Kann-Rasmussen,
Kristian Haugaard, Villum Kann Rasmussen, Bendt Dantzer-Sørensen, Bjarne G. Thomsen og Flemming Pedersen.

MEDARBEJDERFOND FOR
VKR GRUPPEN GENNEM 25 ÅR
Det var Lars Kann-Rasmussen og tidligere koncerndirektør i VKR Holding,
Kristian Haugaard, der i 1991 fik ideen til oprettelse af en selvstændig fond
for medarbejderne i forbindelse med markeringen af VKR Gruppens 50-års
jubilæum, der samtidig var 20-året for stiftelsen af VILLUM FONDEN.
Villum Kann Rasmussen – eller KR som han blev
kaldt – lagde aldrig skjul på, at han betragtede medarbejderne som virksomhedens vigtigste element:
”Det er ikke mig, men dygtige og iderige folk, der
har opbygget virksomheden”, svarede han typisk, når
nogen spurgte til hans succes som forretningsmand.

For KR gik nøglen til succes gennem respekt for
sine medmennesker og derfor kunne ”De Ti Bud
være lige så gode som mange managementteorier”,
mente han.

VÆRDIGRUNDLAG OG FONDSSTIFTELSE
Ønsket om at opføre sig ordentligt i forhold til alle virksomhedens interessenter
formulerede KR i 1965 i sin Mønstervirksomhedsmålsætning.
Mønstervirksomhedsmålsætningen siger i al sin enkelthed, at det er en ambition at udvise samfundsansvar ved at have virksomheder, der samarbejder på en
mønsterværdig måde, og som arbejder med samfundsnyttige produkter. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne skaber økonomiske resultater, og at alle med
relation til virksomheden, behandles ordentligt.

MØNSTERVIRKSOMHEDSMÅLSÆTNINGEN

VKR Gruppens formål er at oparbejde en
række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig måde.
En mønstervirksomhed arbejder med samfundsnyttige produkter og behandler sine
kunder, leverandører, medarbejdere af alle
kategorier og aktionærer bedre end de fleste
andre virksomheder.
En mønstervirksomhed indtjener et overskud, der også kan finansiere vækst og bevare
økonomisk uafhængighed.

I løbet af 1950’erne indførte KR − formentlig som én
af de første erhvervsledere i Danmark − årlige samtaler med medarbejderne, der skulle sikre god dialog
og forventningsafstemning om løn- og ansættelsesforhold. Han kaldte senere samtalerne for ”firmafødselsdage”, fordi det glædede ham, når en medarbejder
kunne fejre endnu et år i virksomheden.

KR ønskede, at de værdier, han selv havde efterlevet,
blev rodfæstet som en vigtig del af firmakulturen, også
når han selv engang var gået bort.
Som en del af generationsskiftet grundlagde KR
i 1971 VILLUM FONDEN, der blev hovedaktionær
i virksomheden. Fondens fundats indeholdt en formulering om, at fonden også havde til formål: ”At
yde økonomisk hjælp i særlige tilfælde til personer, der
gennem længere tid har været ansat i de af stifteren
oprettede virksomheder, ….”.
Formuleringen om mulighed for støtte til medarbejderne blev til på et tidspunkt, hvor VKR Gruppen
havde en relativ beskeden størrelse. Man havde ganske
vist selskaber i 13 lande, men det samlede antal medarbejdere udgjorde kun ca. 1.000. I løbet af de næste
20 år voksede firmagruppen betydeligt som følge af
ekspansionen især inden for VELUX området. I 1991
havde man selskaber i 25 lande med ca. 3.000 medarbejdere. Virksomheden havde endvidere en solid
indtjening med et overskud, der fra 1971 til 1991 var
mere end seksdoblet.
De øgede aktiviteter uden for Danmarks grænser forstærkede behovet for at målrette fondsdonationerne
til medarbejderne. Tiden var inde til at etablere en
selvstændig fond, der kunne løse denne opgave. Lars
Kann-Rasmussen og Kristian Haugaard var desuden
af den overbevisning, at oprettelsen af en medarbejderfond ville være en fin gestus i forbindelse med
jubilæumsaktiviteterne i 1991.

<
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FUNDATSEN
En fundats er et oprettelsesdokument for en fond og beskriver bl.a.,
hvordan midlerne skal anvendes.
KR, der havde trukket sig tilbage fra forretningen i
midten af 1980’erne, syntes, at ideen om en medarbejderfond var god. Han deltog aktivt med råd og
forslag til de rammer og formål, som skulle være gældende for den nye fonds virke. På den måde fik han
sat sit fingeraftryk på fondens vedtægter, fundatsen.
Den 21. december 1991 stiftede VILLUM FONDEN den nye Medarbejderfond for VKR Gruppen,
der fik til huse hos firmagruppens moderselskab på
Tobaksvejen 10 i Søborg.

Lars Kann-Rasmussen og Villum Kann Rasmussen, 1979.

Af fundatsen fremgår medarbejderfondens hovedformål, ”… at foretage uddelinger til gavn for nuværende
og tidligere medarbejdere i V. Kann Rasmussen firmagruppen i ind- og udland, især i forbindelse med
ulykke eller sygdom”.
Kristian Haugaard, fondens første formand, uddybede formålet i et interview i 1992: ”Desuden kan
der søges støtte til videreførelse af igangværende uddannelse af medarbejderes børn, når disse allerede
har gennemført en væsentlig del af uddannelsen.
Fondens vedtægter åbner også mulighed for at støtte
andre medarbejderformål i det omfang, midlerne gør
det muligt efter dækning af de øvrige formål”.

EGENKAPITAL OG AFKAST
Medarbejderfonden blev etableret med
en grundkapital på 10 mio. kr.

Fra 1992 til 1994 voksede VKR Gruppen med omkring 1.000 medarbejdere, og en kapitalindsprøjtning
var nødvendig for, at donationerne kunne følge med
behovet.
På bestyrelsesmødet den 25. august 1994 kunne
Kristian Haugaard meddele den glædelige nyhed, at
Medarbejderfonden pr. 1. juni samme år havde modtaget en donation fra VILLUM FONDEN på yderligere 10 mio. kr. Medarbejderfondens grundkapital
udgjorde herefter nominelle 20 mio. kr., der blev investeret i realkreditobligationer, der dengang gav et
ganske højt årligt afkast.
I 1995 imødekom Medarbejderfonden i alt 42 ansøgninger med ca. 1,25 mio. kr., hvilket var en væsentlig stigning i forhold til de tidligere år – både hvad
angik antallet af ansøgninger samt beløbets størrelse.
Af disse ansøgninger kom 31 fra Danmark, mens
11 ansøgninger kom fra de udenlandske selskaber.

Gns. antal medarbejdere 1992-2016
Antal medarbejdere (venstre akse)

Grundkapital MDKK (højre akse)
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De samlede midler blev i første omgang placeret i en
bank med et afkast på ca. 10% p.a. Senere blev de
investeret i obligationer, for på den måde at sikre et
fornuftigt afkast med en minimal risiko. Der var i
bestyrelsen almindelig tilslutning til, at de første uddelinger skulle finde sted, så snart fondens kapital
havde givet et tilstrækkeligt stort afkast til at opbygge
en vis friværdi. Det skete allerede i slutningen af 1992.
Da grundkapitalen og dermed også nettoafkastet var
relativt beskedent til at begynde med, var det vigtigt,
at midlerne blev fordelt med stor omtanke og ud fra
princippet om at tilgodese der, hvor nyttevirkningen
ville være størst. Et princip, der siden har været et omdrejningspunkt for fondens virke.

Antal medarbejdere i VKR Gruppen 1992-2016/
Grundkapitalens udvikling 1992-2016 i mio. kr.

I løbet af Medarbejderfondens første 25 år er VKR
Gruppen blevet en stor international firmagruppe
med over 13.500 medarbejdere i flere end 40 lande.
Samfundsudviklingen i de seneste år har ført til et relativt beskedent afkast per investeret krone på grund
af et stærkt faldende renteniveau. Set i lyset af dette
var det ekstra glædeligt, at Medarbejderfonden i 2009
og 2014 modtog yderligere to store gavebeløb fra
VILLUM FONDEN på i alt 175 mio. kr., som har
haft afgørende betydning for at yde støtte i forhold til
de modtagne ansøgninger.
Donationerne fra VILLUM FONDEN har gjort det
muligt at øge donationerne samt sikre fremtidige
uddelinger.

<
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TO NYE FORMÅL
Medarbejderfonden startede med ét formål.
Siden kom yderligere to til.
Efter KR’s død i august 1993 besluttede bestyrelserne i Medarbejderfonden og VILLUM FONDEN
at oprette en hæderspris, som bar stifterens navn, for
at markere den enorme betydning, som han havde
haft på virksomhedens udvikling og levendegørelsen
af værdigrundlaget. VILLUM FONDEN donerede
10 mio. kr. til formålet, og ændringen af fundatsen
trådte i kraft den 18. januar 1996, således at den første Villum Kann Rasmussen Pris kunne uddeles den
23. januar 1996.
I 1998 vedtog Medarbejderfondens bestyrelse at ændre fondsfundatsen, så der også kunne ydes støtte
til almennyttige formål i de områder, hvor VKR
Gruppen havde selskaber. Dette ville øge selskabernes
synlighed og understøtte virksomhedernes samfundsengagement. Sidstnævnte var især møntet på produk-

tionsselskaberne, som typisk lå i relativt afsides og
tyndtbefolkede egne.
Bestyrelsen i VKR Gruppens moderselskab fandt
ideen prisværdig, og ønskede at støtte tiltaget og styrke Medarbejderfondens muligheder for at løfte opgaven. På bestyrelsesmøde i november 1998 blev der
derfor givet tilsagn om at give Medarbejderfonden
en gave på 20 mio. kr., som skulle øremærkes til en
”tredje afdeling til uddelinger til almennyttige formål
i VELUX bæltet”, som det hed.
VKR Holdings støtte til Medarbejderfonden fortsatte i årene 2011-2015, hvor fonden modtog et årligt
driftstilskud på 1 mio. kr. til almennyttige projekter i
geografisk nærhed af firmagruppens selskaber.

GAVEBELØB OG
MÆRKEDAGE
VKR Gruppen har tradition for
at markere store mærkedage.
I 2009 blev det overalt i VKR Gruppen markeret,
at det var 100-året for KR’s fødsel. VILLUM FONDENs bestyrelse besluttede i den anledning at give
Medarbejderfonden et gavebeløb på 100 mio. kr.,
som var med til at løfte fondsmidlerne betragteligt.
Blot fem år senere modtog Medarbejderfonden en ny
stor donation på 75 mio. kr. Baggrunden denne gang
var markering af, at Lars Kann-Rasmussen fyldte
75 år og dermed skulle fratræde formandsskabet for
VILLUM FONDENs bestyrelse i henhold til fundatsen.
Donationerne i 2009 og 2014 var et stort ønske fra
Lars Kann-Rasmussen, der på hovedaktionærens og
ejerkredsens vegne dels ønskede at give medarbejderne et skulderklap for indsatsen gennem årene, dels at
give udtryk for anerkendelsen af Medarbejderfondens
betydelige og vigtige arbejde.
75-ÅRS JUBILÆET

Traditionen med at markere betydelige mærkedage
med gavebeløb blev fulgt op i 2016, hvor firmagruppen den 1. april kunne fejre sit 75-års jubilæum.
VILLUM FONDEN valgte i den anledning at sende
en særlig hilsen til alle medarbejdere ved at donere
yderligere 75 mio. kr. til Medarbejderfonden.
VILLUM FONDENs formand Jens Kann-Rasmussen slog i jubilæumsåret fast, at det for hovedaktionærens side var en måde at påskønne, at hele grundlaget for VILLUM FONDENs virke skyldes den store
indsats, som medarbejderne i VKR Gruppen yder
hver dag.

Jubilæumslogo udarbejdet i forbindelse
med VKR Gruppens jubilæum, 2016.

Medarbejderfondens tidligere bestyrelsesformand,
István Kónya, udtrykte stolthed og ydmyghed over,
at fonden alene gennem de seneste syv år havde modtaget 250 mio. kr. fra hovedaktionæren. Dette har
styrket Medarbejderfonden betydeligt og gjort det
muligt at øge støtten til medarbejderne og deres nærmeste pårørende inden for kategorierne ”… uventede
ulykkelige hændelser, børns uddannelse samt almennyttige formål i VKR Gruppens nærområder”.
Gavebeløbene fra VILLUM FONDEN og VKR
Holding A/S har ført til, at Medarbejderfondens
grundkapital i 2016 er på 350 mio. kr.
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BESTYRELSE OG SEKRETARIAT
I forbindelse med konstitueringen af den første fondsbestyrelse blev
det besluttet, at sammensætningen skulle være så bred som muligt.
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af
VILLUM FONDENs bestyrelse og den anden halvdel af moderselskabets bestyrelse. I fundatsen står
yderligere, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Danmark.
Som direktør i moderselskabet var det naturligt,
at Kristian Haugaard blev valgt som formand. De
øvrige medlemmer blev direktør i facadevinduesområdet, Svend Caspersen, direktør for VELUX France,
Jacques Pagot, samt specialarbejder Ejner Pedersen
fra Gelsted Bygningsindustri.
Fondens bestyrelse betonede ved konstitueringen, at
administrationen af midlerne skulle ske for så få omkostninger som overhovedet muligt, ”således at der
forekommer størst muligt overskud til anvendelse
i form af uddelinger”, som Kristian Haugaard udtrykte det.
Det var imidlertid praktisk, at der blev oprettet et
egentligt fondssekretariat til at tage sig af administra-

tion af ansøgninger, håndtering og økonomistyring
af uddelinger, og som kunne sørge for indkaldelser
til og afholdelse af møder, referater m.m. Til denne
opgave valgte man forhenværende afdelingsdirektør
i det nuværende VKR Holding, Villy J. Rasmussen,
som blev bistået af et eksternt revisionsfirma.
I henhold til vedtægterne skulle bestyrelsesmedlemmerne være på valg efter to år. Man skulle maksimalt
kunne sidde som formand eller som menigt medlem i
otte år. I 1997 indførtes i fundatsen, at der skulle være
en øvre aldersgrænse på 65 år ved første udpegning til
bestyrelsen, hvilket fortsat er gældende. Samme år
indførtes det, at VILLUM FONDEN udpeger sine
medlemmer i lige år og moderselskabet sine i ulige år.
De første ændringer af bestyrelsen skete i 1996, hvor
Svend Caspersen og Jaques Pagot blev afløst af henholdsvis Villy J. Rasmussen og Benoît De Stoop, direktør i VELUX Belgien. I de følgende år skete der
løbende udskiftninger i bestyrelsessammensætningen
i henhold til vedtægtsreglerne.

Fra venstre: Formænd for Medarbejderfondens bestyrelse, Kristian Haugaard (1992-2000), Benoît De Stoop (2000-2005),
Bjarne G. Thomsen (2005-2008), István Kónya (2008-2016), Stig W. Jensen (2016-).

Efter Villy J. Rasmussens indtræden i bestyrelsen
overtog Leif Jensen, som på daværende tidspunkt var
direktør i VILLUM FONDEN, ledelsen af sekretariatet. Gitte Hemmingsen var allerede en del af Medarbejderfondens sekretariat og fik efterhånden overdraget lederrollen, som hun stadig varetager i dag.
På formandsposten blev Kristian Haugaard afløst af
Benoît De Stoop, som derefter blev afløst af koncerndirektør, Bjarne G. Thomsen. I 2008 blev direktør for
VELUX Magyarország (LKR-H) i Ungarn, István
Kónya, valgt som ny formand for Medarbejderfonden.
Samtidig blev det besluttet, at medlemmer ud over
den otteårige periode i særlige tilfælde kunne tilknyttes fondens bestyrelse som kommitteret medlem eller
rådgiver. Bjarne G. Thomsen blev i den forbindelse
udpeget til at varetage dette hverv.
I 2016 udtrådte István Kónya af Medarbejderfondens bestyrelse, og som ny formand blev valgt Senior
Director Stig W. Jensen fra VELUX A/S.

Skulpturen ”Tankevækker” ved
indgangen til VKR Holding A/S
hovedsædet i Hørsholm,
Danmark. Skulpturen blev
doneret af medarbejderne til
Villum Kann Rasmussen
i forbindelse med virksomhedens
50-års jubilæum i 1991.

<
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LOKALE INDSTILLINGSUDVALG
For at få en god dialog og forventningsafstemning på tværs af VKR Gruppens
selskaber er lokale indstillingsudvalg det vigtige omdrejningspunkt.
Potentielle ansøgere skulle have mulighed for at rette
henvendelse direkte til disse udvalg, som så skulle stå
for den første gennemgang af ansøgningerne.
Bjarne G. Thomsen uddybede dette efterfølgende:
”Det er Medarbejderfondens ambition, at alle selskaber skal have et indstillingsudvalg, som formidler
kontakt mellem Medarbejderfonden og de medarbejdere, der har behov for støtte”.
I selskaber og på lokationer med relativt få medarbejdere er det naturligvis ikke påkrævet med et bredt
sammensat indstillingsudvalg, og her repræsenteres
Medarbejderfonden typisk af en enkelt person.

Opbygningen af lokale indstillingsudvalg har vist sig
meget velfungerende og har medvirket til en omhyggelig og effektiv behandling af ansøgninger. I dag er
der etableret over 100 indstillingsudvalg. Dermed er
der gennem årene blevet opbygget en betydelig kompetence lokalt i forbindelse med behandling og administration af ansøgningerne, som forhåndsvurderes
her, inden de sendes videre til fondsbestyrelsen, der så
tager endelig stilling til ansøgningen.
Denne organisationsform i sammenhæng med en
fond er unik, og der kendes ikke til andre medarbejderfonde med lignende opbygning.

ANCIENNITETSKRAV OG NYE SELSKABER
Som følge af de relativt begrænsede fondsmidler stod det i 1991 klart, at der skulle
foretages betydelige prioriteringer for at sikre en fair behandling af ansøgningerne.
Bestyrelsen vedtog derfor allerede i 1992 et krav om
anciennitet. Det indebar, at medarbejdere skulle have
været ansat i mindst 10 år i VKR Gruppen for at
modtage støtte i henhold til de ordinære uddelinger,
hvor der dog i visse særlige tilfælde kunne gives dispensation.
Den fortsatte vækst i afsætningen fra og med begyndelsen af 1990’erne gjorde, at medarbejderantallet
steg betydeligt, og der blev bl.a. etableret en række
nye selskaber i Central- og Østeuropa.

Et højt anciennitetskrav betød derfor, at der i en længere årrække ville være en meget skæv fordeling af
donationer mellem de gamle selskaber i vestlandene
og de nyetablerede selskaber i østlandene, hvilket
ikke virkede hensigtsmæssigt.
I midten af 1990’erne nedsatte man derfor anciennitetskravet til 5 år, hvilket også er gældende i dag.
I tilfælde af kritisk eller livstruende sygdom er der dog
mulighed for at dispensere herfra ud fra en konkret
vurdering.

Produktion i BKR ČR, s.r.o. i Tjekkiet, 2014.
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KOMMUNIKATION
Medarbejderfondens første informationsmateriale til medarbejderne
blev udsendt i 1992, hvor der i en skrivelse blev gjort rede for
fremgangsmåden ved ansøgninger.
I de følgende år blev fulgt op med løbende informationsskrivelser. Derudover anvendte fondssekretariatet frem til år 2000 moderselskabets danske
medarbejderblad ”Lyspunktet” til at informere om
fondsaktiviteterne.
I årene 2001-2011 udgav VKR Holding medarbejderbladet ”Vision”, som Medarbejderfonden anvendte som kommunikationsplatform, ligesom nyheder
siden 2001 jævnligt er blevet bragt i VELUX medarbejderbladet ”view”.

Bestyrelsens besøg hos Arcon-Sunmark A/S i Danmark, 2016.

Fra 1998 blev informationsfoldere fra Medarbejderfonden udarbejdet på flere sprog, og siden 2001 er der
desuden udarbejdet årsrapporter.
Fondssekretariatet begyndte i 2003 at udsende information elektronisk, og det blev i 2007 fulgt op af
en hjemmeside med informationer om aktiviteterne
og link til ansøgningsblanketter, årsrapporter og informationsfolder. Hjemmesiden fik i 2009 og senest
i 2016 et nyt layout med mere overskuelige menuer
samt mere uddybende beskrivelser af donationerne
med tilhørende fotos.
Derudover sker kommunikationen via nyhedsbreve
og i flere af selskaberne formidles information på
lokale infoskærme.
En mere målrettet kommunikationsindsats over for
de øvrige forretningsområder i VKR Gruppen er også
taget til de seneste år. Hos DOVISTA A/S, der bl.a.
tæller virksomhederne VELFAC, Rationel og Svenska Fönster, bliver fondsnyhederne publiceret på intranettet i de forskellige selskaber ligesom flere selskaber
har et lokalt medarbejderblad eller nyhedsavis.
Hos DOVISTA Polska i Wędkowy, der beskæftiger
mange medarbejdere, udgives en nyhedsavis, hvori
der jævnligt bringes artikler og nyheder fra Medarbejderfonden. Dette initiativ er blevet modtaget
positivt, og har ifølge det lokale indstillingsudvalg
givet de polske medarbejdere en langt større indsigt
i fondens virke og støttemulighederne.

Produktion i DOVISTA Polska Sp. z o.o. i Polen, 2014.

<

22 23

Bestyrelsens besøg hos Svenska Fönster AB i Sverige, 2015.

OPSØGENDE ARBEJDE
For at styrke forventningsafstemningen og den lokale forankring
har Medarbejderfondens bestyrelse de seneste år afholdt ét af årets
bestyrelsesmøder hos et af VKR Gruppens selskaber.
Bestyrelsesformand István Kónya forklarede i 2014,
at man derved ”… får lejlighed til at snakke med indstillingsudvalgets medlemmer og får indsigt i, hvordan Medarbejderfonden opfattes, herunder hvordan
gældende praksis opleves lokalt. På baggrund heraf
drøfter vi, om det er hensigtsmæssigt at ændre praksis, naturligvis under iagttagelse af Medarbejderfondens fundats. Det har været medvirkende til mindre
praksisændringer”.
Else Nassar fra BT Components A/S i Thyregod, der
var bestyrelsesmedlem fra 2007 til 2015, fortæller om
denne praksis, og det udbytte hun har fået af disse
besøg:

”En gang om året har bestyrelsen været på besøg hos
udvalgte virksomheder i VKR Gruppen og har her
haft lejlighed til at møde indstillingsudvalgene og
besøge nogle af de lokale foreninger og institutioner,
der har modtaget støtte. Det har været gribende og
spændende at se, hvordan et cancer-rådgivningscenter
i Skotland fungerer, at opleve unge mennesker spille
sækkepibe, at opleve et frivilligt brandkorps i Ungarn,
at besøge et lille bibliotek i Italien, en kvindehøjskole og et skolemuseum i Vestjylland, en lokal skole i
Polen, et udendørs aktivitetscenter i Tjekkiet og meget mere. Ligeledes at opleve, at alle indstillingsudvalgsmedlemmer har den samme ”ånd” – det giver
fællesskabsfølelse”.

NY KONCERNSTRUKTUR OG
FUNDATSJUSTERING
I 2001 blev gennemført en ny koncernstruktur i VKR Gruppen.
Den nye koncernstruktur medførte, at VKR Holding
fik en rolle som aktiv ejer og investor og derved opkøbte og investerede i en række nye virksomheder.
Medarbejderfonden præciserede i den forbindelse i
sin praksis, at ”… en virksomhed skal være 100% ejet
og optaget i ”familien”, inden medarbejderne omfattes af Medarbejderfonden”.

Moderselskabets nye navn medførte endvidere en
fondsnavneændring, således at fondens officielle navn
blev ”Medarbejderfond for VKR Gruppen”.

<
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Karin Meinike Jørgensen
modtog i 2007 et
uddannelseslegat.

VKR Gruppens geografiske udbredelse.

ØGEDE DONATIONER
Fra en håndfuld donationer i 1992 nåede antallet op på omkring 100 i 2000.
I 2015 blev der uddelt 402 bevillinger til et samlet beløb på 7,3 mio. kr.
De seneste fem år er uddelt mere end 30 mio. kr.
Igennem årene er andelen af udenlandske bevillinger
løbende steget, hvilket afspejler VKR Gruppens
ekspansion uden for Danmarks grænser.

Udvikling i antallet af donationer
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VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN
I august 1993 døde KR, 84 år gammel. For at markere den enorme betydning,
som firmastifteren havde haft på virksomhedens udvikling og levendegørelsen
af værdigrundlaget, besluttede bestyrelserne i Medarbejderfonden og VILLUM
FONDEN i efteråret 1995 at oprette en hæderspris, som bar stifterens navn.
Prisen skulle gives som ”hæder til medarbejdere, der
ud fra den enkeltes forudsætninger i særlig grad har
bidraget til at virkeliggøre Mønstervirksomhedsmålsætningen for firmagruppen”, som det blev udtrykt af
Kristian Haugaard.
På VILLUM FONDENs bestyrelsesmøde den
21. december 1995 blev det derfor besluttet at donere
10 mio. kr., der blev øremærket til uddelingen af
Villum Kann Rasmussen Prisen (KR Prisen).
Det blev besluttet, at prisuddelingen skulle finde sted
hvert år på KR’s fødselsdag den 23. januar eller så
tæt på denne dag som muligt.

De pågældende personer var de to tidligere direktører, Svend Kamman og Knud Klercke Andersen, der
begge modtog prisen posthumt. De øvrige modtagere var tidligere økonomidirektør i moderselskabet,
Karen Magdalene Jørgensen, tidligere direktør i moderselskabet, Hans Niels Brandt, samt udviklingschef
Bendt Dantzer-Sørensen. Kendetegnene for disse
prismodtagere var, at de alle havde haft et personligt
og nært samarbejde med KR gennem adskillige år.
I de følgende år fandt alle uddelinger sted lokalt via
indstillingsudvalgene eller personaleadministrationen
i de selskaber, som prismodtageren var ansat i. Det
var også her, man varetog markeringen af begivenheden samt kommunikationen herom.

DE FØRSTE PRISMODTAGERE

Den første prisuddeling fandt sted på Tobaksvejen 10
i Søborg mandag den 22. januar 1996, hvor Kristian
Haugaard i sin tale fremhævede, at ”… medarbejderne er vores vigtigste aktiv”.
Han uddelte derefter KR Prisen til fem medarbejdere, der ”… hver for sig hæver sig blandt dem, der har
været med til at skabe fundamentet for firmagruppen”, som det hed i motiveringen.

I 1997 blev 14 medarbejdere tildelt KR Prisen – otte
danske og seks udenlandske. Ud over æren modtog
prismodtagerne et diplom udfærdiget på den enkelte
modtagers eget sprog samt et ur og et guldsmykke.
Der blev efterfølgende afholdt en festmiddag for den
pågældende modtager. Denne model har stort set
været anvendt siden.

Nærbillede af produktion af guld-reversnål/-vedhæng, som er blandt
gaverne til modtagere af Villum Kann Rasmussen Prisen.
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At modtage Villum Kann Rasmussen
Prisen er først og fremmest en ære, men
med æren følger en gave, som består af et
ur samt et særligt designet guldsmykke
med logo; en reversnål til herrerne, og en
halskæde med vedhæng til damerne.
Det er et lille dansk familieejet guldsmedefirma, først ved guldsmed Anders Mørck
og nu sønnen, Ole Mørck, som har leveret
reversnåle og vedhæng til Villum Kann
Rasmussen Prisen siden prisens stiftelse
i 1996.

STOLTHED OG ANERKENDELSE

Det er en stor ære og anerkendelse at modtage KR
Prisen, hvilket understreges af de mange tilbagemeldinger, som Medarbejderfonden har fået gennem årene fra modtagerne samt ikke mindst gennem de taler,
som er blevet holdt ved de forskellige festmiddage.
Jean Pierre Brisseau fra VELUX France sagde bl.a.
følgende i sin tale i 1997:
”Jeg har arbejdet her i mere end 21 fantastiske år. Jeg
har haft det held at høre til en firmagruppe, der har
oplevet stor vækst, og som altid har levet op til sine
mål og inspireret os til at gøre tingene en lille smule
bedre hver dag. Jeg er stolt over at sige: Jeg arbejder

for VELUX. … Jeg vil prøve at leve op til de forventninger, prisen er et udtryk for, og jeg håber andre af
mine VELUX kolleger en dag vil opleve den ære, der
er blevet mig til del i dag”.
Ejlif Olesen fra VELFAC A/S i Danmark sagde ved
sin prismodtagelse i 1998:
”Jeg var meget overrasket – og glad, da jeg blev gjort
bekendt med, at det var mig, der skulle have den ærefulde pris i år. Men hvorfor netop mig? Jeg har jo ikke
gjort mere, end man måtte forvente, og jeg har haft
glæden ved at arbejde med spændende og udfordrende opgaver”.
Samtlige medarbejdere har i og for sig potentiale til at
blive nomineret til KR Prisen. Det vigtige er den enkelte medarbejders forudsætninger i jobbet for at yde
en særlig indsats. En specialarbejder og en leder har jo
i stillingernes natur ikke de samme forudsætninger.
Men begge har mulighed for ved deres personlighed
og/eller faglighed at påvirke netop deres arbejdsområde eller deres kolleger i positiv retning og på den
måde understøtte god trivsel og i sidste ende virksomhedens udvikling.
Der er ikke noget egentligt krav om anciennitet for
modtagelse af KR Prisen, men en uskrevet regel har
været, at den pågældende skal have haft ansættelse i
VKR Gruppen i en årrække for at komme i betragtning. Det er ikke enkeltstående præstationer, der
afgør, om en kandidat kan modtage prisen. Det er
den lange, vedholdende indsats gennem mange år,
der viser det særlige ”stof”, som en prismodtager er
lavet af.

Produktion af smykker til modtagere af Villum Kann Rasmussen Prisen.
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AT FØLGE MED TIDEN OG
TURDE ÆNDRE PRAKSIS
Medarbejderfonden har gennemgået en betydelig udvikling siden
etableringen. Det første skridt mod en fond for medarbejderne blev reelt
taget med stiftelsen af VILLUM FONDEN i 1971.
Hermed lykkedes det KR at skabe en langtidsholdbar
symbiose mellem profitabel og mønsterværdig virksomhedsdrift, samfundsnytte og medmenneskelige
hensyn, som også tilgodeså medarbejderne.
Lars Kann-Rasmussen og Kristian Haugaard fulgte
dette op og tog i 1991 initiativet til stiftelsen af en
selvstændig Medarbejderfond for VKR Gruppen,
som gennem årene har kunnet styrke sin indsats takket være de store gavebeløb fra VILLUM FONDEN.
Gennem 25 år har Medarbejderfonden gjort en forskel for de medarbejdere og deres nærmeste, der har
været udsat for uventet sygdom og uventede, ulykkelige hændelser. Fonden har ligeledes bidraget med
uddannelsesstøtte til medarbejdernes børn. Støtten
har uden tvivl gjort en forskel for hver enkelt, der har
gennemlevet en vanskelig situation – ikke kun fordi
man er blevet betænkt med midler, men også fordi
man har fået en venlig tanke og er blevet påskønnet
af sin arbejdsplads.
De mange fondsbevillinger har gennem årene beløbet
sig til omkring 90 mio. kr. For Medarbejderfonden
gælder det om fortsat at have fokus på skarpe prioriteringer og at følge med tiden.
Visse områder må givet opprioriteres de kommende
år, mens andre må nedprioriteres. Fondens bestyrelse

har allerede haft stor opmærksomhed på denne problematik, og i 2015 blev det derfor besluttet at ændre
uddelingspraksis. Dette betyder eksempelvis, at visse
former for sygdom fremover kun modtager begrænset
støtte.
Tidligere bestyrelsesformand István Kónya uddyber
dette:
”Nogle sygdomme og lidelser har desværre efterhånden fået karakter af ”folkesygdomme”, og vi har
oplevet et stigende antal ansøgninger omhandlende
allergier, ryg- og skulderlidelser m.v. Generelt er Medarbejderfonden tilbageholdende med at støtte situationer, som kan kategoriseres som ”almindelige”, dog
kan mindre bevillinger gives i særlige situationer”.
Blandt de sygdomme, der henvises til, er diabetes
eller sukkersyge, som desværre er en hyppigt forekommende sygdom, men hvor chancerne for et godt liv er
tilstede, når først sygdommen er opdaget og under
behandling. Medarbejderfonden har derfor besluttet,
at støtte ved diabetes som hovedregel kun bevilges til
diabetikere under 30 år og til et konkret formål, såsom anskaffelse af insulinpumpe eller familiekursus.
Til gengæld er der andre former for livstruende sygdomme, som der uden tvivl vil være behov for at rette
et særligt fokus mod, ligesom indsatsen inden for uddannelsesstøtte forsat har meget høj prioritet.

Spejderne i Gadbjerg, Danmark, fik i 2010 en økonomisk håndsrækning til indkøb af klatreudstyr.
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MARKERING AF 25-ÅRS JUBILÆET
For at skyde Medarbejderfondens jubilæumsår i gang lancerede fonden i januar
INDHOLD2016 sit nye website med et nyt og opdateret udtryk, nye farver og layout.
Forord
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8
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Villum Kann Rasmussen Prisen
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At følge med tiden og turde ændre praksis
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ret til at indsende ansøgninger om støtte til særligt
værdige projekter i selskabernes nærområder, der
kunne modtage et betragteligt beløb – op til EUR
20.000. Medarbejderfondens bestyrelse ville herefter
udvælge 3-5 projekter.
Interessen har været stor i selskaberne. Processen var
god og lærerig, og affødte en del spørgsmål til sekretariatet. Blandt de indkomne forslag blev udvalgt fire
projekter, som er meget forskellige, og som gavner
meget forskellige grupper af personer – lige fra børn
på børnehjem til almindelige borgere – og som viser
nye måder at gøre tingene på. Det er forventningen,
at de konkrete projekter naturligvis nu vil blive gennemført, og at projekterne også kan inspirere andre til
at gennemføre noget lignende.
I løbet af den kommende tid vil vi i ord og billeder fortælle nærmere om de vindende jubilæumsprojekter.

VI ER DER FOR34HINANDEN
Markering af 25-års jubilæet
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34
OGSÅ
Behovene for støtte har ændret sig gennem årene.
Udgivet af:
Grafisk
design, layout
illustrationer:
Dette har
dermed
også og
løbende
stillet større krav til
Medarbejderfond for
Prolog Reklamebureau A/S,
håndteringen
afDanmark
ansøgningerne og forventningsafVKR Gruppen
Vallensbæk,
Breeltevej 18, 2970 Hørsholm stemningen med medarbejderne om de prioriteringer,
Danmark
Trykt af:
der nødvendigvis
må A/S
ske, for at yde støtte der, hvor
Tlf.: +45 39 69 11 44
Knudtzon Graphic
www.employeefoundation.com
Jubilæumsudgivelsen er trykt på
det er mest
tiltrængt.
Invercote Creato og MultiArt Silk,
Fotos: Carsten Andersen,
FSC-certificeret papir
Morten Fauerby, Shutterstock
De
mange
tilbagemeldinger, som fonden modtager
og egne fotos

gennem personlige breve eller indberetninger fra de
lokale indstillingsudvalg, vidner om arbejdets nytteværdi. Fondens støtte til almennyttige formål i

geografisk nærhed af VKR Gruppens selskaber er
også med til at løfte projekter, som ellers ikke ville
blive gennemført.
Lars Kann-Rasmussens ord om, at ”vi er der for hinanden” har fortsat fuld gyldighed. Vi kan alle ønske
hinanden tillykke med Medarbejderfondens virke
gennem 25 år og med glæde imødese den fremtidige
indsats.

251 modtagere af
Villum Kann Rasmussen Prisen

” EN LILLE
HÅNDSR ÆKNING
KAN HAVE STOR
BETYDNING ”.
István Kónya,
formand for Medarbejderfondens bestyrelse,
2008-2016
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I denne 25-års jubilæumsudgivelse har vi valgt at fokusere på nogle af de mennesker og
projekter, som har modtaget støtte fra fonden for at følge, hvordan det er gået dem sidenhen.
Du kan også læse om de overvejelser, der er gået forud for stiftelsen af denne fond,
og hvordan Medarbejderfonden har udviklet sig igennem årene.

www.employeefoundation.com

