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Villum Kann Rasmussen Prisen 2018
Den 23. januar er en festdag i VKR Gruppen; ikke mindst for medarbejdere, som er udvalgt som modtagere af Villum Kann
Rasmussen Prisen. I 2018 var der 14 prismodtagere, og her er et udvalg af fotos, som vi har modtaget fra de lokale fejringer:

Ansøgningsfrister
Hvis du har en ansøgning til Medarbejderfonden, skal du henvende dig til dit lokale indstillingsudvalg og få oplysning om den
lokale ansøgningsfrist. Indstillingsudvalgenes frist for indsendelse af ansøgninger til behandling på fondens næste bestyrelsesmøder er hhv. 13. marts og 23. maj 2018.
HUSK at du altid selv kan indtaste din ansøgning i vores online ansøgningssystem, som du kan finde på
www.employeefoundation.com.
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Donationer
Vandpoloklub i Kroatien

Det tager år at blive en god vandpolospiller; og det kræver noget ekstra at blive én af de bedste. Waterpolo Club Zagreb har
siden 2002 trænet aktive drenge og piger i at blive gode vandpolo-spillere. Klubben har ca. 100 spillere i forskellige aldersgrupper, som udøver denne sunde og hårde sportsgren i bassinet Utrina. Medarbejderfonden har på baggrund af ansøgning,
der er indstillet fra VELUX Hrvatska, bevilget støtte til udstyr, bl.a. nye mål.

En tak til Medarbejderfonden fra Silke og hendes familie
Medarbejderfonden har modtaget en dejlig mail:
”Da Silke i 2015 var blot fem år, fik hun konstateret en alvorlig sygdom,
som medførte en stor operation i hovedet og langvarig indlæggelse på
Rigshospitalet – og herefter et flerårigt forløb med medicin og genoptræning.
Som følge af sygdommen blev hendes ryg meget skæv, og lægerne anbefalede ridefysioterapi. Silke elsker heste og har gået til ridning, siden
hun var fire år, så hun var selv med til at beslutte, at størstedelen af den
økonomiske støtte fra Medarbejderfonden, som hun modtog ifm. sygdommen, skulle bruges som hjælp til at købe en pony. Den har hun nu
haft i et år, og hun rider fem gange om ugen og er blevet en meget dygtig
dressur- og springrytter, der vinder masser af præmier til stævner. Det
allerbedste ved det hele er, at hendes ryg nu er blevet næsten helt lige
takket være den megen ridning.
Jeg vil bare være helt sikker på, at det – der for os – er en lille solstrålehistorie også når tilbage til Medarbejderfonden, som en tak for det arbejde,
I gør”, har Silkes mor, Anna Spring fra VELUX A/S i Hørsholm, skrevet
til os.

Lad os høre fra dig
Hvis du har modtaget støtte fra Medarbejderfonden og har lyst til at fortælle om det, vil vi være glade for at høre fra dig. Vi har
altid brug for gode eksempler og fotos til korte artikler til vores hjemmeside, nyhedsbreve etc. Send dit bidrag til Medarbejderfondens mailbox: employee@vkr-holding.com.
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