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I begyndelsen af året kunne VKr Gruppen fejre 75-års  
jubilæum, og VILLUM fonden valgte i den forbindelse  
at give 75 mio. kr. til Medarbejderfonden. det store beløb  
er tilgået Medarbejderfondens grundkapital, og den årlige  
forrentning danner grundlag for uddelingerne til nu- 
værende og tidligere medarbejdere og deres nærmeste på-
rørende samt til almennyttige projekter i VKr Gruppens 
nærområder. denne kapitaltilførsel bidrager til, at vi kan 
fortsætte missionen med kontinuerlige uddelinger i rime-
lig uafhængighed af byggekonjunkturer og selskabernes 
økonomiske resultater.

det var også året, hvor fonden havde ”eget” jubilæum: 
nemlig 25-års jubilæum. I anledning af jubilæet udskrev 
vi en konkurrence, hvor alle selskaber i Gruppen blev  
inviteret til at finde og søge støtte til særligt gode projekter 
i selskabernes geografiske nærhed. Hensigten var at finde  
nogle få og helt særlige lokale projekter, som hver især  
ville få bevilget 150.000 kr. til virkeliggørelse af projektet. 
Vi er glade for den store interesse og kunne med stolthed 
udvælge fire projekter, som er i fuld gang med at blive til 
virkelighed.

året sluttede for Medarbejderfondens vedkommende med 
udsendelse af en jubilæumspublikation til alle medarbej-
dere. I denne særlige jubilæumsudgivelse ser vi nærmere 
på nogle af de mennesker og projekter, som har modtaget  
støtte fra fonden for at følge, hvordan det er gået dem  
sidenhen. Vi har også beskrevet de overvejelser, der er gået 
forud for fondsstiftelsen og hvordan Medarbejderfonden 
har udviklet sig igennem årene. processen med at skrive, 

illustrere, oversætte til syv sprog samt distribuere det rette 
antal og sprogversion har været lang og interessant, og vi 
håber, at vi med publikationen til hver enkelt medarbej-
der kan vise, at vi mener det, når vi siger, at ”Vi er der for 
hinanden og træder til, når nogen har brug for hjælp”, som 
Lars Kann-rasmussen har udtalt. tak til alle dem, der har 
bidraget til virkeliggørelsen af jubilæumsskriftet.

Ud over de særlige tiltag i anledning af, at 2016 var jubi- 
læumsår, så har Medarbejderfonden naturligvis fortsat 
med at uddele støtte. I alt blev uddelt knap 7,9 mio. kr. 
bevillingerne fordeler sig med ca. 71 % til medarbejder- 
formål og de resterende 29 % til lokale projekter.

Vi kommer vidt omkring med hjælp fra medlemmerne 
af de lokale indstillingsudvalg. der er givet bevillinger  
til medarbejdere og projekter fra 44 selskaber fordelt i  
18 lande! I alt 427 personer og projekter har i 2016 fået 
en bevilling fra Medarbejderfond for VKr Gruppen. tak 
for både ansøgninger og kompetent vurdering i indstil-
lingsudvalgene, således at fonden gennem donationer kan  
hjælpe, hvor behovet er størst.

God fornøjelse med læsningen af 2016 årsrapporten.

stig W. jensen
formand for Medarbejderfond for VKr Gruppen
Marts 2017

 bestyrelsens forord
2016 har været et helt specielt år for Medarbejderfond for VKR Gruppen!

Bevillinger 
Medarbejderfonden har i 2016 givet i alt  
427 bevillinger til en samlet værdi af 7.872.326 kr.

25-års jubilæum
Medarbejderfonden blev officielt stiftet den  
21. december 1991, og 2016 var således jubilæums- 
år. I anledning heraf har fonden bl.a. lanceret ny  
hjemmeside, har uddelt ”jubilæumsdonationer”  
til fire almennyttige projekter og har udgivet en  
jubilæumspublikation.

Gave fra VILLUM FONDEN til Medarbejderfonden
Medarbejderfonden har modtaget en gave på 
75 mio. kr. fra VILLUM fonden i anledning  
af firmagruppens 75-års jubilæum.

Uddeling af Villum Kann Rasmussen Prisen
den 22. januar 2016 modtog 14 medarbejdere  
Villum Kann rasmussen prisen som en hæders- 
bevisning for deres helt særlige indsats i deres  
daglige arbejde og over for deres kolleger. 

Hovedtræk fra 2016
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årsberetning 2016
I 2016 godkendte Medarbejderfondens bestyrelse i alt 427 bevillinger til en samlet 
værdi af knap 7,9 mio. kr. Heraf gik godt 5,6 mio. kr. til medarbejdere og deres 
nærmeste pårørende i forbindelse med ulykkelige hændelser og uddannelsesformål, 
mens knap 2,3 mio. kr. var til almennyttige formål i områder, hvor VKR Gruppens  
virksomheder har adresse. På side 8, 9 og 12 ses nogle eksempler på 
Medarbejderfondens bevillinger i 2016.  

Nyt website
den 22. januar 2016 lancerede vi Medarbejderfondens nye 
website. siden bliver løbende opdateret med cases, nyheder 
mv. Websitet er i responsivt design og kan benyttes fra pC, 
tablet, smartphone mv.

75 mio. kr. fra VILLUM FONDEN
I anledning af VKr Gruppens 75-års jubilæum den  
1. april 2016 havde VILLUM fonden besluttet helt 
ekstraordinært at donere en gave til Medarbejderfonden. 
”Vi har doneret 75 millioner kr. til Medarbejderfonden 
for at sige tak til alle medarbejdere, hvis hårde arbejde har 
resulteret i de penge, som VILLUM fonden donerer 
til samfundet”, sagde jens Kann-rasmussen, formand for 
VILLUM fonden, som mødte op på Medarbejderfon-
dens årsmøde i marts og overrakte beviset for en kapital-
forhøjelse på 75 millioner kr.

Ny struktur og opdateret fundats
Medarbejderfonden har siden stiftelsen været opdelt kapi-
talmæssigt og administrativt i ”afdelinger” til hhv. a) støtte 
til medarbejdere og deres nærmeste pårørende, b) støtte til 
lokale almennyttige formål samt c) Villum Kann rasmus-
sen prisen. på baggrund af ansøgning til Civilstyrelsen er 
de tre afdelinger i februar 2016 blevet ”fusioneret”, hvilket 
giver en langt mere fleksibel struktur og vil gøre admini-
stration og porteføljeforvaltning mere effektiv. Ændringen 
er indskrevet i fondens fundats.

Økonomi
den 31. december 2016 udgjorde fondens grundkapital 
350 mio. kr. de løbende nettoindtægter af grundkapitalen 
er grundlaget for fondens uddelinger. Grundkapitalen for-
valtes af VKr’s financial Investment-afdeling ud fra en in-
vesteringsstrategi, som er fastlagt af Medarbejderfondens 
bestyrelse. porteføljen består af danske realkreditobligati-

oner samt en vis andel af investment grade-obligationer, 
high yield-obligationer og aktier. dette sikrer en god risi-
kospredning og tilstræber samtidig at modvirke det fortsat 
meget lave renteniveau. 

det samlede afkast i 2016 har været på ca. +7,8%, hvil-
ket er ganske højt i forhold til både historik og budget. 
de finansielle markeders udvikling var ujævn over året.  
I lyset af de overraskende politiske begivenheder med  
brexit og det amerikanske præsidentvalg som de største, 
så var resultatet bemærkelsesværdigt godt. overraskelsen  
skyldes ikke mindst, at aktier og obligationer ikke var  
billige ved årets indgang. der er dog i løbet af andet halvår 
af 2016 kommet en forventning til stigende indtjening i 
virksomhederne, ligesom en mere ekspansiv finanspolitik 
kan øge aktiviteten i verdensøkonomien. netop set i det 
lys kan det overraske, at renten primo 2017 er så lav, som 
den rent faktisk er.

endelig vedtog regeringen forslaget fra ultimo 2015 om at 
reducere almennyttige fondes adgang til fradrag for ikke-
almennyttige uddelinger, hvorfor der i årene fremover vil 
skulle betales en højere skat af Medarbejderfondens afkast 
end tidligere. 

Bestyrelsesrejse 
I forbindelse med bestyrelsesmøde i september besøgte  
Medarbejderfondens bestyrelse arcon-sunmark a/s i 
skørping, danmark, og mødtes med medlemmer af ind-
stillingsudvalget. det blev også til en fabriksrundtur, som 
viste et forretningsområde, der på mange måder er meget  
anderledes end Gruppens øvrige forretningsområder.  
arcon-sunmark leverer alt fra solfangere til komplette  
store turnkey solvarmeanlæg omfattende design og  
dimensionering af anlæg samt installation. produkterne 
i anvendelse blev vist på guidet tur hos dronninglund  
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fjernvarmeanlæg med verdens tredjestørste solvarme- 
anlæg. 

Inden det formelle bestyrelsesmøde blev afholdt, besøgte  
bestyrelsen to lokale projekter, som har modtaget bevil-
linger: rebild sportsrideklub med ca. 165 medlemmer 
har fået en ny elevpony, som benyttes til børnenes ride-
undervisning. rideklubben er et fristed, hvor folkeskolens 
mange faglige krav kan glemmes for en stund. Her betyder 
det meget mere, om man er ordentlig ved hestene og en 
god kammerat, og således fremmes de sociale færdigheder, 
der er brug for i alle livets sammenhænge. samtidig er rid-
ning en fantastisk motionsform, hvor de fleste af kroppens 
muskler bliver rørt, uden at man opdager det – det ved 
enhver, der står ud af sengen dagen efter at have siddet på 
en hest for første gang! sportsrideklubben havde brug for 
endnu en pony for at følge med de mange henvendelser fra 
lokalområdets børn, der ønsker at gå til ridning. den nye 
pony hedder arcon!

det andet projekt, som bestyrelsen besøgte, var rold skov 
Golfklub. Klubben havde året før indkøbt udstyr til udlån 
til unge mennesker, der vil prøve golf. der var dog et stort 
behov for udslagsmåtter til læring og træning. Udslags-
måtterne har særlige markeringer for at give juniorerne en 
bedre grundlæggende forståelse for opstilling og svingba-
ne. Medarbejderfonden støttede købet af udslagsmåtter, 
og bestyrelsen afprøvede disse i strålende solskin. 

Jubilæumspublikation
I december udsendte vi vores jubilæumspublikation på syv 
forskellige sprog til alle medarbejdere. Heri er både noget 
om fondens baggrund og nutid; noget om støttede projek-
ter og de mennesker, som har været involveret i fondens 
første 25 år. 

Jubilæumsdonationer
I 25-året for Medarbejderfondens stiftelse havde vi valgt 
at udskrive en konkurrence om ekstra uddelinger til  
usædvanligt gode projekter i selskabernes nærområder. 
tre-fem projekter kunne hver opnå en bevilling på op til 
150.000 kr.

I løbet af sommeren modtog vi forslag til 40 projekter i 
mange lande, og heraf blev ni projekter nærmere un-
dersøgt af en arbejdsgruppe. fire projekter blev endeligt  
udvalgt:

•   Skjern Udviklingsforum, Skjern, Danmark: En inter-
aktiv vandkunst og en vandlabyrint, der om vinteren 
kan omdannes til skøjtebane. projektet vil bringe liv i et  
tidligere industriområde til gavn for hele skjern.

•   Børnehjemmet ”Reine-Astrid”, La Hulpe, Belgien: Alle 
medarbejderne i VeLUX belgium smøger i løbet af for-
året 2017 ærmerne op og deltager i opgradering og opti-
mering af børnehjemmets legepladser og udendørsarealer. 
der skal bl.a. laves nye skure, plantes frugttræer, etab-
leres et træningsområde og et skyggefuldt område over  
sandkassen. Udearealerne er åbne for offentligheden, og 
mange mennesker vil således få glæde af de nye tiltag.

•   Rådhuset i Namysłów, Polen: Genoplivning af grønt 
område og genopbygning af legepladsen på en central  
plads i byen og i samspil med områdets historiske  
karakter. på pladsen har tidligere ligget en kirke, som 
blev revet ned i 1962, og området vil respektere og ud-
nytte det grundrids, som kirken havde. Medarbejdere 
hos nb polska vil deltage i arbejdet.

•   Josias Friedrich Löffler Skolen i Gotha, Tyskland: Et 
nyt udendørs undervisningslokale vil udvide elevernes 
muligheder for aktiv læring. Lokalet forbedrer vilkårene 
for f.eks. musikudøvelse, naturfags-eksperimenter mv. 
Vi modtog flere ansøgninger til etablering af udendørs 
klasselokaler, men dette projekt var det flotteste inden 
for budgettet på 150.000 kr. Lokalet ventes at stå klart i 
slutningen af maj 2017.

overordnet set var der tale om mange spændende an-
søgninger og projekter, og for Medarbejderfonden var  
jubilæet en god anledning til gøre en positiv forskel i  
lokalsamfundene. 

Medarbejdere i NB Polska Sp. z.o.o., Namysłów, Polen, samlet ved overrækkelse af jubilæumsbevilling.
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Donationer 2016

Støtte til medarbejdere
-  Ulykkelige hændelser
-  Uddannelsesformål
-  andre formål

Lokale, almennyttige formål

I alt

Antal  
bevillinger

294
156
128

10

133 

427 

Beløb
(kr.)

5.600.550
3.193.000
2.016.600

390.950

2.271.776

7.872.326

Antal
bevillinger

3.422
2.050
1.240

132

1.672

5.094

Beløb 
(kr.)

74.943.946
49.263.720
20.645.526
5.034.700

20.956.287

95.900.233

2016 1992-2016

Støtte 2016
Andre 
formål

Ulykkelige
hændelser

Uddannelse 

til medarbejdere og deres nærmeste  
pårørende fordeler sig således:

57%
36%

7%

Udvikling (DKK)

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Årlig støtte (kr.)

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

1992 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Støtte til medarbejdere  Støtte til lokale, almennyttige formål

14 15 16
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Fyrtårne
det er i selskaberne velkendt, at vi kan give økonomisk 
støtte til projekter i VKr Gruppens selskabers nærområ-
der. det vil sige, at Medarbejderfonden kan donere penge 
til almennyttige klubber, foreninger og andre organisatio-
ner, der ligger inden for en radius af 25 km fra et selskab 
i VKr Gruppen. bevillingerne ligger typisk på 10.000-
20.000 kr.

nogle gange er der projekter, som er så gode, at indstil-
lingsudvalgene ønsker at foreslå større beløb, og derfor 
minder vi om, at det er muligt at søge til ”fyrtårnsprojek-
ter”, der kan modtage 30.000-60.000 kr.

et fyrtårnsprojekt skal – udover at dække et konkret behov 
– være et pejlemærke og en inspiration for andre projekter.  
projektet skal ændre noget; ikke blot vedligeholde eller  
udbygge noget eksisterende. det er målet for Medarbej-
derfonden i 2017 at uddele støtte til fire fyrtårnsprojekter.

Online-ansøgningssystem
Vi har introduceret et online-ansøgningssystem, som vil 
automatisere en række processer, som tidligere har været 
manuelle.

ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som 
fortsat indledningsvist skal vurderes af indstillingsud-
valget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). så-
fremt en ansøger har brug for hjælp til at udarbejde an-
søgningen, så kan indstillingsudvalgets kontaktperson lave  
ansøgningen sammen med ansøger. Man kan også afle-
vere sin ansøgning på et skema til indstillingsudvalgets  
kontaktperson, som herefter taster den i systemet.

for ansøgerne vil svar på ansøgninger fortsat komme via 
indstillingsudvalget, som naturligvis fortsætter som det 
vigtige bindeled mellem ansøgere og fonden. 

Villum Kann Rasmussen Prisen
I 2016 var der 14 modtagere af Villum Kann rasmussen 
prisen, som blev uddelt den 22. januar. Kriterierne for at 
modtage Villum Kann rasmussen prisen er, at man har 
gjort en helt særlig indsats ud fra ens egne forudsætninger 
og muligheder og optræder mønsterværdigt i stort og småt.

det er indstillingsudvalgene, som nominerer kandidater 
blandt deres kolleger, og det er målet at søge efter egnede 
kandidater i alle dele af organisationen. 

de 14 medarbejdere, der blev udvalgt blandt 22 foreslåede 
kandidater, modtog ud over anerkendelsen også en gave i 
form af et diplom, et guldsmykke og et armbåndsur med 
indgravering, og de er blevet fejret lokalt. 

på nuværende tidspunkt er Villum Kann rasmussen pri-
sen 2017 også blevet uddelt – denne gang den 23. januar 
2017 til 13 medarbejdere. sammenlagt har 264 medar-
bejdere i 54 forskellige selskaber modtaget denne hæders-
pris. Vi har udsendt plakater med prismodtagerne i syv 
sprogvarianter. på Medarbejderfondens hjemmeside www.
employeefoundation.com under Kr prisen kan du også 
læse om de enkelte prismodtagere. 

David Gladwin 
VELFAC Ltd.

Han er farverig og karismatisk 
samt rigtig god til at knytte re-
lationer – perfekte egenskaber i 
hans job inden for salg. Gennem 
årene har han spillet en stor rolle 
som mentor og forbillede for nye salgsledere. Hans arbejds- 
principper kendetegnes ved opbakning og samarbejde.  
Erhvervsbyggeriet er ofte en barsk og hektisk branche, men 
med sin personlighed får David Gladwin det bedste frem  
i sine samarbejdspartnere; han får til stadighed ordrer i hus, 
lyser op i folks hverdag og er en af grundpillerne i VELFAC 
UK-familien.

László Simonovics
VELUX Magyarország Kft. 
(LKR-H)
 
Han begyndte som elektriker i sel-
skabet, da det var ganske nyetab-
leret. Han blev hurtigt operatør i 
produktionen og efter yderligere 
uddannelse og træning fik han job i kvalitetskontrollen. I 
dag arbejder han fortsat med at sikre, at vores produkter er af  
højeste kvalitet. Han kender hver en afkrog af produktio-
nen, søger hele tiden optimeringsmuligheder, og hans store  
erfaring og viden anerkendes og efterspørges af kolleger både 
i og uden for selskabet. László Simonovics er den perfekte 
mentor for nye kolleger og når ny teknologi og produkter 
skal introduceres. En kulturbærer, som er stolt af at arbejde 
for selskabet.

Imants Lukševics
VELUX Latvia SIA 

Han arbejder som teknisk instruk-
tør for de tre VELUX selskaber i 
Estland, Letland og Litauen og 
har tidligere bestridt jobbet som 
servicetekniker for samme selska-
ber. Han er videbegærlig, åben for nye udfordringer og deler 
sin viden med kolleger i ind- og udland. Imants Lukševics er 
en meget tålmodig og dygtig underviser, ligesom forretnings-
partnere, kunder og kolleger roser ham for hans ekspertise  
og hjælpsomhed. Han er en afholdt og pålidelig kollega,  
som alle henvender sig til for råd og vejledning i tekniske 
spørgsmål. 

Maroš Ďuriš
Partizánske Building  
Components – SK s.r.o. 
 
Han elsker sit arbejde som super-
visor og er højt respekteret af både 
medarbejdere, kolleger og ledelse. 
Han er en uformel og naturlig 
leder, som alle kan henvende sig til i vanskelige situationer.  
Han stræber altid efter at opnå de bedst mulige resultater og 
motiverer sine kolleger til at gøre det samme. Maroš Ďuriš  
er åben og ligefrem i sin kommunikation, er fair i sin  
feedback til sit team, og arbejder hele tiden på at udvikle  
og uddanne sine medarbejdere. En professionel, ambitiøs  
og stærkt motiveret medarbejder, der støtter sit team og sine 
kolleger.

Annemarie Ritzau 
VELUX Danmark A/S

For kolleger og ledelse i det dan-
ske VELUX salgsselskab er hun en 
medarbejder, der gør virksomhe-
den til en særlig god arbejdsplads. 
Med sit altid gode humør sætter 
hun sit positive præg på hverdagen, og både i det daglige 
arbejde og ved særlige lejligheder yder Annemarie Ritzau et 
ekstra personligt bidrag, som gør en stor forskel. I sit arbej-
de som salgsassistent viser hun ægte interesse for kunderne, 
arbejder engageret og grundigt, og er altid ihærdig, når nye 
ideer skal afprøves. Hun er en efterspurgt samarbejdspartner 
og en særdeles vellidt kollega.

Claire Dargent
VELUX Belgium S.A. 

Som medarbejder i selskabets 
kundeservice var hun med til at 
udvikle den kundeorienterede 
service, som blev grundlaget for 
oprettelsen af en egentlig marke-
tingafdeling. Takket være sine personlige egenskaber og pro-
fessionelle erfaring blev Claire Dargent marketingafdelingens 
første medarbejder. Hun har en stærk personlighed, er beslut-
som og entusiastisk og har en konstruktiv tankegang. Hun er 
nem at samarbejde med, er en inspirerende kollega, og er altid 
klar med en hjælpende hånd eller et professionelt råd inden 
for sit ansvarsområde.

Amandine  
Botouvahine
KH-SK France SAS 

Hun er fabrikkens kvalitetschef, 
er karismatisk og engageret og på-
skønnes af alle. Hun har gennem 
årene altid tilpasset sig udviklin-
gen i organisationen, hvis ve og vel ligger hende stærkt på 
sinde. Derfor er hun også dybt engageret i selskabets sociale 
aktiviteter. Hendes gode humør og evige smil har en positiv 
indflydelse på medarbejdere og kolleger. Amandine Botou-
vahine er en samvittighedsfuld medarbejder, hendes mange 
initiativer gør hende til én af virksomhedens grundpiller, og 
hun er vellidt af alle sine samarbejdspartnere.

Jacek Śliwiński
Altaterra Sp. z o.o. 

Gennem årene har han utrætteligt 
og med vedholdende engagement 
udviklet sine personlige og faglige  
kompetencer først som område-
salgschef og senest som kunde- 
chef i selskabet. Han er et betænksomt, positivt og dedike-
ret medlem af teamet og han er den, som de polske kolleger 
går til med spørgsmål af forskellig produktteknisk karakter.  
Jacek Śliwiński er en værdsat og populær holdspiller, der  
altid er klar til at hjælpe og støtte andre, og blandt kunderne 
opfattes han som én af de absolut bedste ovenlysvindues-
konsulenter. 

Annar Olai Nesbø
Natre Vinduer AS, Meråker

Gennem sin mangeårige tilknyt-
ning til selskabet har han som 
leder af maskinafdelingen bl.a. 
været ansvarlig for medarbejder-
nes faglige uddannelse og har haft 
stor indflydelse på deres arbejdsmæssige holdninger og stolt-
hed i jobbet. Han er forandringsparat og har en unik evne 
til at finde løsninger til produkt- og procesændringer. Annar 
Nesbøs store kompetence og viden inden for maskinteknik 
og træbearbejdning er højt respekteret og efterspurgt blandt 
kolleger − også på de andre Natre fabrikker, der bruger ham 
som sparringspartner og rådgiver.

Maciej Wilkosz 
NB Polska Sp. z o.o.,  
Hardware
 
Fra sin start i kvalitetskontrollen, 
siden som opstiller i den dengang 
nyetablerede sprøjtestøbningsaf-
deling til i dag at være værktøjs- 
ansvarlig i samme afdeling har han med sin tekniske baggrund 
tilegnet sig erfaringer og yderligere viden om maskinværktøj  
og produktionsapparatet, som han udnytter i sit daglige  
arbejde. Interessen for teknik har været hans store drivkraft; 
Maciej Wilkosz lever VELUX værdierne, hans professionelle 
og positive tilgang til arbejdet smitter af på kollegerne, og han 
har altid tid til at hjælpe og instruere nye medarbejdere.

Per Stefansen
DOVISTA A/S, Ringkøbing  

Med sin store erfaring i projektle-
delse inden for fabriksetablering 
i ind- og udland samt udvikling 
af nye energieffektive produkter 
er han en respekteret og værd-
sat medarbejder, kollega og sparringspartner inden for såvel 
produkt- som procesudvikling. Hans evne til at visualisere et 
produktbehov bidrager til et konstruktivt og smidigt samar-
bejde med leverandører. Per Stefansen er en motiverende og 
inspirerende samarbejdspartner, der aldrig springer over, hvor 
gærdet er lavest, og han arbejder med vedholdenhed, engage-
ment og grundighed indtil resultaterne opnås.

Marco Soravia 
VELUX Italia s.p.a. 

Som chef for salg og teknik le-
der han sine teams, der udbreder 
kendskabet til vores produkter og 
aktivhus-konceptet blandt selska-
bets målgrupper. Han begyndte 
som produktchef, og sin store viden om ovenlysprodukter 
udnytter han som underviser både internt og eksternt i hele 
landet. Arbejdet er hans mission og passion, og Marco Sora-
via forvandler problemer til muligheder og igangsætter nye 
tiltag i samarbejde med relevante kolleger. Selv i en travl og 
hektisk hverdag er han altid parat til at hjælpe sine kolleger, 
og hans bidrag gør selskabet til en særlig god arbejdsplads.

Lene Nørsøller Krarup
Gåsdal Bygningsindustri A/S 
og VELUX A/S, Skjern
 
I sin mangeårige karriere i firma-
gruppen har hun arbejdet engage-
ret i lønadministrationen med sær- 
lig fokus på overenskomstområdet 
for timelønnede medarbejdere og er i dag en vigtig ressource 
i HR Operations Center, Danmark. Hun har en naturlig 
forretningsmæssig indgangsvinkel til løsning af opgaverne, 
hvor hun på sin helt egen måde tilskynder sine kolleger til 
at arbejde i samme retning. Lene Nørsøller Krarup arbejder 
mønsterværdigt og konstruktivt, er en respekteret og afholdt 
sparringspartner og en inspirationskilde for sine kolleger.

VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN er blevet uddelt årligt siden 1996. Prismodtagerne udvælges  
af  Medarbejderfondens bestyrelse efter indstilling af de enkelte selskaber. Prisen uddeles i forbindelse  
med Villum Kann Rasmussens fødselsdag den 23. januar. I alt 264 medarbejdere fordelt på 54 af  
VKR Gruppens selskaber verden over har modtaget prisen de 22 gange, den er blevet uddelt. 

Vi ønsker prismodtagerne hjertelig tillykke.
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Vi glæder os over at kunne uddele VILLUM KANN RASMUSSEN 
PRISEN til tretten medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsæt-
ninger hver på sin måde har ydet noget særligt for at virkeliggøre  
Mønstervirksomhedsmålsætningen for VKR Gruppen. I udvælgelsen  

har vi blandt andet lagt vægt på engagement, loyalitet, en stor og  
kvalitetsbetonet arbejdsindsats, idérigdom, initiativ, hjælpsomhed over 
for kolleger og smittende arbejdsglæde. Det er den type medarbejdere, 
der gør VKR Gruppen til en stærk virksomhed og en god arbejdsplads. 

PRISEN 2017

VIllum KaNN RaSmuSSEN

Stig W. Jensen
Bestyrelsesformand 

Medarbejderfond for VKR Gruppen

Søren Bjerre-Nielsen
Bestyrelsesformand 
VKR Holding A/S

Jens V. Kann-Rasmussen 
Bestyrelsesformand

VILLUM FONDEN

Modtagere af  
Villum Kann 
Rasmussen  

Prisen 2017.

Donationer 2016

Støtte 2016

Udvikling (DKK)

Udsnit af skærmbillede 
fra online-ansøgnings-
systemet.



På Medarbejderfondens hjemmeside www.employeefoundation.com 
viser vi flere eksempler på bevillinger

Adoption = Stor glæde
Melanie elliott, som har arbejdet i VeLUX Canada siden 
2008, og hendes mand james havde i flere år uden held 
forsøgt at få barn, både ved hjælp af medicinsk og operativ 
behandling, da de besluttede sig for adoption. de fik den 
yderst usædvanlige mulighed for at adoptere en lille pige 
på 3½ år, serenity, som de allerede havde mødt kortvarigt 
gennem egen familie, da hun var et par måneder gammel. 
efter adskillige møder med myndigheder, plejefamilie og 
serenity selv, flyttede hun endelig hjem til Melanie og 
james. serenity er en glad og kærlig pige, som er højt elsket 
af hendes familie. Hun er glad for at gå i skole og lære nyt. 

processen med at blive forældre har til tider været rigtig 
hård, både følelsesmæssigt og økonomisk. Med støtten fra 
Medarbejderfonden ifm. ufrivillig barnløshed, er den øko-
nomiske byrde blevet lidt mindre.

Dyrlæge uden grænser
Hund, kat, kanin, hest, ørkenrotter, fisk og løbeænder – 
tilla busk-andersons barndom har været fyldt med både 
almindelige og også ret eksotiske dyr. dertil kommer, at 
hendes far er dyrlæge, så ideen om at blive dyrlæge kom 
ikke fra fremmede. Hun har studeret til dyrlæge i godt fire 
år og glæder sig meget over, at en uddannelse i veterinær-
medicin kan bruges til mange forskellige ting. Hun har 
endnu ikke besluttet sig for, om hun fremover skal vaccine-
re katte, operere hunde, rådgive landmænd, arbejde inden 
for medicinalindustrien, forske – eller noget helt andet. 

sideløbende med studiet, som Medarbejderfonden har 
støttet med et uddannelseslegat, har tilla været på dyr-
lægetur til sydafrika, og hun drømmer også om en tur til 
nicaragua, hvor der er rig mulighed for at redde dyreliv 
og uddanne den lokale befolkning. Hun vil gerne gøre en  
positiv forskel for dyrene både lokalt og internationalt.

støtte til medarbejdere og deres 
nærmeste pårørende 
Ud af de 427 bevillinger, som Medarbejderfonden gav i 2016, gik 294 bevillinger 
til en samlet værdi af godt 5,6 mio. kr. til medarbejdere og deres nærmeste 
pårørende som støtte ved uforudsete ulykkelige hændelser, til børns afsluttende 
uddannelser og til seniorklubber for pensionerede medarbejdere. Nedenfor følger 
et par eksempler på bevillinger fra Medarbejderfonden.
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Dyrlæge i aktion.Serenity i centrum.
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En hjælpende hånd i mørket
I alt 25 blinde og synshandicappede personer arbejder  
på det beskyttede værksted, Hapatelier i brno, tjekkiet. 
de producerer kunsthåndværk og brugsgenstande, f.eks. 
keramik, kurve af pil, perlearmbånd, og smukke æsker. 
produkterne sælges på lokale messer og markeder, via 
webshop, og nogle gange bestiller virksomheder produk-
terne direkte fra værkstedet. 

fru Zuzana har været synshandicappet i 12 år, og 
har desuden været næsten døv siden fødslen. Hr. Mi-
roslaw fik en øjensygdom for syv år siden og har væ-
ret synshandicappet lige siden. sabina har været blind 
fra fødslen, og barbara er næsten blind efter en tumor, 
som blev konstateret, da hun var blot 2 år gammel.  
– alle har glæde af at komme i det beskyttede værksted. 

det er organisationen tyfloCentrum brno, som arbejder  
for at hjælpe blinde og synshandicappede med at få  

livsindhold og livskvalitet. en bevilling fra Medarbej-
derfonden er brugt til at købe en ovn, der benyttes til at  
brænde produkterne af ler.

Effektiv træning for kampboksere og  
motionsboksere
pige og drenge, yngre og lidt ældre, motionister og kamp-
boksere – I Herning amatør bokseklub er der knap 100 
medlemmer af alle slags. der er rig mulighed for at træne 
alle ugens hverdage, og for kampbokserne er det de tekni-
ske udfordringer og fremskridt samt tanken om at deltage 
i stævner og mesterskaber, som trækker, mens det for de 
mange motionister trækker at få sved på panden og samti-
dig være en del af det gode fællesskab.

Klubben har eksisteret i ca. 90 år, og drives med hjælp fra 
frivillige og ulønnede trænere. Meget af bokseklubbens 
udstyr har efterhånden en del år på bagen, og derfor var 
støtte til nye handsker og hjelme en god håndsrækning.

støtte til
almennyttige formål
Det andet af Medarbejderfondens hovedformål er at støtte 
almennyttige aktiviteter i lokalområderne omkring VKR Gruppens 
selskaber. I 2016 blev der givet i alt 133 bevillinger til en samlet 
værdi af godt 2,3 mio. kr. til almennyttige formål i lokalområderne. 
Nedenfor giver vi to eksempler på bevillinger.

Nye handsker og hjelme klar til brug.Værkstedsaktiviteter.



I 2016 var det VILLUM fondens tur til at udpege  
bestyrelsesmedlemmer – peter nygaard og Massimo  
Buccilli blev genudpeget, mens István Kónya jf. fundat-
sens bestemmelse om otte års funktionstid udtrådte af  
bestyrelsen. som nyt bestyrelsesmedlem blev udpeget  
Michel Langrand, frankrig. Han har efter sit mangeårige 
virke som direktør i VeLUX france planmæssigt overdra-
get roret til sin efterfølger. Michel Langrand har i VeLUX 
france arbejdet meget målrettet med bevidstgørelse og  
efterlevelse af mønstervirksomhedsmålsætningen, og han 
har som tidligere formand for det lokale indstillings- 
udvalg og i sin lederstilling på bedste vis understøttet 
Medarbejderfondens aktiviteter.

på årsmødet i marts 2016 blev Michel Langrand således 
nyvalgt til bestyrelsen, mens stig W. jensen blev valgt som 
ny formand for bestyrelsen.

bestyrelsen bestod ved udgangen af 2016 af seks med-
lemmer. derudover er bjarne thomsen, tidl. direktør i  
VeLUX a/s, tilknyttet Medarbejderfonden som rådgiver 
for formanden/bestyrelsen.

også i 2017 vil ske ændringer i bestyrelsens sammensæt-
ning, idet joan Ørbæk Hansen udtræder af bestyrelsen 
på årsmødet i marts 2017, da hun på dette tidspunkt har  
været i bestyrelsen i otte år. på årsmødet i marts 2017 skal 
der på basis af indstilling fra VKr Holding a/s vælges et 
nyt medlem til Medarbejderfondens bestyrelse.

 Medarbejderfondens  
 bestyrelse i 2016
Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf halvdelen er udpeget af 
VILLUM FONDEN, og halvdelen er udpeget af VKR Holding. Bestyrelses- 
medlemmerne vælges for to år ad gangen og kan maksimalt sidde i otte år.

Bestyrelsesmedlemmer
udpeget af VILLUM FONDEN:

peter nygaard, doVIsta, danmark,
indvalgt i 2010

Massimo buccilli, direktør i VeLUX Italia, 
indvalgt i 2011

Michel Langrand, fhv. direktør i VeLUX 
france, indvalgt i 2016

Bestyrelsesmedlemmer
udpeget af VKR Holding:  

joan Ørbæk Hansen, rationel Vinduer, 
indvalgt i 2009

Lidia Mikolajczyk-Gmur, fhv. direktør  
i VeLUX polska, indvalgt i 2013

stig W. jensen (formand), VeLUX a/s, 
indvalgt i 2015

Medarbejderfondens bestyrelse  
og rådgiver i 2016.
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& skylights
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Termisk solenergiFacadevinduerOvenlysvinduer
& skylights

Ventilation &
indeklima 

01 01 2017

Uddrag af glade hilsner fra modtagere:

Dear members of the Employee Foundation 

Thank you very much for the donation. For me and my family 
(wife and two daughters), 2017 has started in the best possible  
way: Follow-up examinations conclude that the cancer in my 
throat has been eliminated by the treatment in September 
and October 2016. This is a very big relief. I can now focus on  
recovery from the side-effects of the treatment.
 
Once again thank you.
 
Peter Vestergaard, VELUX A/S

Dear Employee Foundation

I heard that you worked on a helping hand for me with an  
incredible speed. Thank you so much. It’s an honour and it’s  
so good to be a part of such an amazing Family. I had my opera-
tion yesterday and it was a difficult day, but today sun is shining 
again. I feel much better and doctors say I will be able to go 
home for Christmas.

Thanks again for everything and enjoy every moment of your 
life.

Ewa Stepek, Altaterra Kft.

Gitte Hemmingsen, Hanne Raun.

VKr Holding ejer virksomheder inden for ovenlysvinduer 
& skylights, facadevinduer, termisk solenergi samt venti-
lation & indeklima.

VKr Holdings virksomheder beskæftiger tilsammen  
ca. 13.500 medarbejdere i over 40 lande. VKr Holding 
er fonds- og familieejet og har VILLUM fonden som 
største aktionær.

Medarbejderfondens sekretariat består af Gitte Hem-
mingsen og Hanne raun, som formidler kontakten mel-
lem fondens bestyrelse og indstillingsudvalgene. Generelt 
er det medlemmerne af de lokale indstillingsudvalg, som 
har kontakten med ansøgerne. sekretariatet sørger for, at 
forespørgsler og ansøgninger behandles, udbetaler bevil-
linger, udarbejder nyhedsbreve, opdaterer websitet mv. 

Vi kan kontaktes på telefon +45 39 69 11 44 eller på  
employee@vkr-holding.com.

om VKr Gruppen sekretariat
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”jeg fik diabetes 1, da jeg var 19 år, og det har betydet, at 
jeg skal tænke grundigt over min træning. sport og træ-
ning er rigtig godt, når man lider af diabetes, men det kan 
også betyde store og uhensigtsmæssige udsving i blod-

sukkerværdierne. Med en insulinpumpe er det muligt at 
undgå for store udsving i blodsukkeret, og jeg er meget 
taknemmelig over, at Medarbejderfond for VKr Gruppen 
har bidraget økonomisk til pumpen”, siger Mariusz. 

det var en stor sejr for Mariusz at gennemføre Malbork 
triathlon, men bestemt ikke let. det tog ham mere end 
14 timer, det var koldt og regnede næsten hele dagen. da 
krisen var størst og han overvejede at stoppe, hjalp støtten 
fra venner og hustruen, Karolina, som er medarbejder hos 
nb polska i Gniezno, polen.

Mariusz har nye mål klar til 2017: ”Min drøm er stadig at 
bryde tre timer i en maraton. Mit bedste  resul tat er 3 timer 
og 7 minutter”, fortæller  han. Vi lykønsker med de hid- 
tidige resultater og ønsker held og lykke fremover; især med 
at være aktiv trods en kronisk sygdom, hvilket gør resulta-
terne endnu mere imponerende!

Mariusz Karmelita krydser målstregen 
ved Malbork Castle Triathlon, Polen.

Livet leves fuldt ud  
– trods alvorlig sygdom

I september 2016 gennemførte Mariusz 
Karmelita sin første ironman, som består 
af en 3,8 km svømmetur, 180 km på cykel 
og 42 km løb. Det var han naturligvis ikke 
ene om, men han er ikke en helt almindelig 
sportsudøver. Han er diabetiker og den 
første polske person med type 1-diabetes, 
som har fuldført denne triatlon.

Medarbejderfond for VKr Gruppen
breeltevej 18, 2970 Hørsholm, danmark
telefon +45 39 69 11 44
www.employeefoundation.com 

CVr-nr. 15 98 33 88


