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I 2017 uddelte Medarbejderfonden 308 donationer til 
medarbejdere i VKr Gruppen, desuden bevilgede vi støt-
te til 144 lokale projekter og ’fyrtårne’ (særlige initiativer). 
det skete på baggrund af i alt ca. 550 ansøgninger. 

Udover den konkrete hjælp og støtte, som donationerne 
er, så siger tallene også noget om fondens ’nåleøje’. at det 
rent faktisk lykkes ganske mange at få hjælp, når de ind-
sender en ansøgning. 

I alt blev der i 2017 uddelt 8,2 mio. kr., hvilket er højere 
end i 2016 og det højeste beløb, vi nogensinde har uddelt.

Vi, der arbejder med uddelinger fra fonden, ved godt,  
at det kun kan lade sig gøre, fordi vi har et korps af  
engagerede og dygtige lokale ambassadører, der formår  
at have antennerne ude og tør prikke til en medarbejder, 
der har det svært og opfordre ham eller hende til at søge  
Medarbejderfonden om støtte.

Som Hanne Kirk dueholm, der sidder i et af fondens 
ca. 100 indstillingsudvalg, udtrykker det; ”det er et 
kæmpe privilegium at få lov til at arbejde for så vigtig 
en sag”. Læs mere om, hvordan hun forvalter den 
opgave hos VeLUX a/S i Skjern, på side 14.

Mange aktiviteter
en ting er støtte til enkelte medarbejdere, men fonden 
rækker også længere ud. det gælder fx støtte til lokale 
projekter i nærområderne af vores produktionsselskaber, 
salgsselskaber eller lokale salgskontorer. det være sig 

fx foreninger, klubber, sportsaktiviteter. Viser der sig et 
oplagt projekt, som kan være et pejlemærke til inspiration 
for andre projekter, kalder vi det et fyrtårn. fyrtårne kan 
få større bevillinger end mere typiske lokale projekter. 
dem har vi fundet og støttet to af i 2017. Læs om dem på 
side 11.

I 2016 markerede vi 25-året for Medarbejderfondens 
stiftelse ved at udvælge fire særlige jubilæumsprojekter i 
hhv. danmark, belgien, polen og tyskland. tre af dem er 
kommet godt i mål, og det sidste følger senere i år, se dem 
på side 12-13. 

Stolte af vores værdier
det er over 50 år siden, at vores stifter udtrykte sin mål-
sætning om mønsterværdighed – nemlig en ambition om 
at behandle vores kunder, leverandører og medarbejdere 
bedre end de fleste andre virksomheder, og det er 25 år 
siden, Medarbejderfonden så dagens lys. 

Vi, der arbejder med donationer fra Medarbejderfonden 
samt de lokale ambassadører kan derfor i dag glæde os 
over at forvalte et stykke firmahistorie med betydnings-
fulde værdier i form af en særlig fond, der hjælper og  
træder til, når mennesker har brug for en håndsrækning. 

rigtig god fornøjelse med læsningen.

Stig W. jensen

Forord

Vores lokale ambassadører 
gør en kæmpe forskel



Hovedtræk
fra 2017

I højere gear i administrationen
administrativt er vi rykket et niveau op i 2017 til gavn 
for ansøgere, indstillingsudvalg og fondens sekretariat. 
det er nemlig blevet nemmere at søge via vores online 
ansøgningsportal, og sekretariatet får nu alle de nødven-
dige oplysninger med det samme. alle ansøgninger bliver 
stadig vurderet af det lokale indstillingsudvalg, men det 
er knap så tidskrævende at danne sig overblik over ansøg-
ningerne.

det tager cirka 15 minutter at udfylde en ansøgning til 
Medarbejderfonden i det nye system. og du kan få hjælp 
undervejs, hvis noget er svært eller driller. 

Mød sekretariatet ’live’
Vi er begyndt at holde informationsmøder via Skype, 
hvis fx et indstillingsudvalg har fået nye medlemmer, der 
skal have en kort præsentation af fondens arbejde og høre 
om rollen som medlem. Målet er at ruste indstillingsud-

valgene endnu bedre til opgaven som ambassadører ude  
i virksomhederne og på sigt få mange gode ansøgninger.

foreløbig har vi holdt syv Skype-møder for ca. 100 del-
tagere på dansk og engelsk. præsentationen kan ses via et 
link, der er sendt til alle indstillingsudvalg. Men kontakt  
os, hvis I ønsker et møde, hvor det er muligt at stille 
spørgsmål undervejs.

Vi passer godt på pengene.
fondens grundkapital på 350 mio. kr. bliver forvaltet af 
VKr Holdings financial Investment afdeling ud fra en 
strategi, der er fastlagt af bestyrelsen. det samlede afkast 
for 2017 var på 3,2 % og tæt på det forventede.

Chief Investment officer, thomas overvad passer 
fortsat godt på formuen: ”Vi tilstræber at have en god 
risikospredning og et langsigtet fokus, som matcher 
Medarbejderfondens horisont og giver sikkerhed for 
fremtidige uddelinger til medarbejderne”.
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EU’s persondatalov - hvad betyder det for dig?
en ny lov fra eU, der længe har været på tegnebrættet, 
er nu en realitet i alle europæiske virksomheder, organisa-
tioner og fonde. 

det er ikke længere tilladt at opbevare personfølsomme 
data, medmindre man har fået samtykke til det.

Vi har derfor indført, at man allerede, når man udfylder 
en ansøgning, også udfylder en samtykkeerklæring. 
desuden har vi lagt en privatlivspolitik på vores website, 
hvor du kan læse mere.

bestyrelse og indstillingsudvalg er også instrueret i, 
hvordan de skal håndtere personfølsomme data.

Bestyrelsen på besøg i Polen
I september 2017 var bestyrelsen på besøg hos nb polska, 
namysłow, polen, og besøgte i den forbindelse to støttede  
projekter. det var både et lokalt projekt, en børnehave, og 
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et jubilæumsprojekt i form af en legeplads på en central 
placering i namysłow. Udover mødet med indstillings-
udvalget oplevede bestyrelsen på tæt hold, hvilken nytte 
og stor glæde midlerne fra fonden har i lokalsamfundet.

Hæder til 13 udvalgte medarbejdere 
entusiastisk, hjælpsom, initiativrig, ihærdig, pålidelig, 
respekteret, positiv og vellidt. dejlige tillægsord, som blev 
hæftet på årets 13 modtagere af Villum Kann rasmussen 
prisen 2017. I januar 2018 blev prisen atter uddelt; denne 
gang til 14 mønsterværdige medarbejdere. prisen blev ud-
delt af den lokale ledelse på vegne af Medarbejderfonden 
ved en festlig begivenhed den 23. januar 2018.

når bestyrelsen vurderer de indstillede kandidater, lægger 
den vægt på bl.a. engagement, loyalitet, en stor og kva-
litetsbetonet arbejdsindsats, idérigdom, initiativ, hjælp-
somhed over for kolleger og smittende arbejdsglæde. det 
er den type medarbejdere, der gør VKr Gruppen til en 
stærk virksomhed og en god arbejdsplads.
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donationer 2017

Støtte til medarbejdere
-  Ulykkelige hændelser
-  Uddannelsesformål
-  andre formål

Lokale, almennyttige formål

I alt

Antal  
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117

9
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(kr.)
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1.789.781
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1.816
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(kr.)
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Her er Medarbejderfondens seks bestyrelsesmedlemmer. fra venstre: Michel Langrand (valgt i 2016), Lene Gøbel 
rønberg (valgt i 2017), peter nygaard (valgt i 2010), Lidia Mikolajczyk-Gmur (valgt i 2013), Stig W. jensen (formand, 
valgt i 2015), bjarne thomsen (kommitteret til bestyrelsen), Massimo buccilli (valgt i 2011). bestyrelsesmedlemmer  
i Medarbejderfonden vælges af henholdsvis VILLUM fonden og VKr Holding for en periode af to år, og hvert 
medlem kan højst være i bestyrelsen i otte år.

VKR HOLDING A/S
Ovenlysvinduer

& skylights
Facadevinduer Termisk solenergi

VKr Holding er et finansielt holdingselskab, som skaber 
værdi via investeringer og ejerskab af virksomheder, 
som udvikler, producerer og sælger samfundsnyttige 
produkter, der bringer dagslys, frisk luft og bedre miljø 
ind i menneskers hverdag. 

dagslys, frisk luft og et bedre miljø er den røde tråd i alle 
de virksomheder, som VKr Holding ejer, og produkterne 
er ovenlysvinduer, facadevinduer og termisk solenergi. 
VKr Gruppens virksomheder beskæftiger tilsammen ca. 
14.000 medarbejdere i 41 lande. VKr Holding er fonds- 
og familieejet med VILLUM fonden som den største 
aktionær. 

bestyrelsen

om VKr Gruppen
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Sara Bond
takkebrev fra Sara bond fra rationel Windows, 
england, som glæder sig over at have fået etableret 
en hyggelig plads i sin have, hvor hun kan nyde 
sol og frisk luft efter en brystkræftdiagnose og 
-behandling.

Fodboldklubben SKV 1992 
Birlikspor Biblis
der er dømt integration på fodboldbanen, når 
flygtninge og tyske unge spiller med og mod 
hinanden i klubben SKV 1992 birlikspor biblis, 
tyskland. resultaterne er både kulturel udveksling 
og menneskeligt udbytte, når drengene lærer det 
tyske sprog og hører om tysk kultur og omvendt. 
flere flygtninge har endda fået job i lokale 
virksomheder. fodboldmål og striberne på 
banen er resultatet af støtte fra fonden.

donationer 2017
Få indtryk af årets donationer på de kommende opslag, hvor vi fortæller  
om et par stykker. Læs mere på www.employeefoundation.com.
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Mateusz Manski
Mateusz Manski fra doVISta polska, polen, har en 
kæreste, patrycja, der har haft cystisk fibrose hele sit liv. 
efter en vellykket lungetransplantation har patrycja fået 
det meget bedre, og det unge par er nu i gang med at 
planlægge deres bryllup.

Maciej Kaniasty
Maciej Kaniasty fra nb polska i Gniezno, polen, har fået 
mulighed for at få foretaget skanninger på en privatklinik 
for at holde øje med, om der er aktivitet i den hjerne- 
tumor, han er blevet opereret for ad to omgange. 
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Frode Einvik
frode einvik hos VeLUX norge er 
stolt. Han er nemlig far til Ida, der 
har modtaget et uddannelseslegat 
til sit kemistudie på universitet i 
trondheim, norge.

PSONI Kolo
en rickshaw til pSonI Kolo i polen 
har nu gjort det muligt for børn og 
unge med forskellige handicaps at 
komme rundt til sociale oplevelser,  
fx at deltage i leg og picnic i den lokale 
park og opnå en følelse af frihed.
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Vivienda Digna Home Improvement Store
brugte byggematerialer og møbler i god stand bliver byttet og solgt i en butik  
i buenos aires, argentina – det er både samfunds- og miljøvenligt, når man handler 
lokalt, undgår spild og hjælper familier med lav indkomst. projektet har derfor fået 
støtte som et ’fyrtårnsprojekt’ fra fonden. butikken er den første af forhåbentlig  
fire afdelinger, som den socio-økonomiske organisation – Vivienda digna Home  
Improvement Store – står bag. 

Pomázi Állatvédő és 
Állatsegítő Egyesület
to store containere på 3 x 4 meter er 
hovedelementerne i dette fyrtårnsprojekt, 
som gør en stor forskel på dyreinternatet 
pomázi Állatvédő és Állatsegítő egyesület 
i pomáz, Ungarn. den ene er indrettet  til 
postoperativ dyrlægebehandling, mens 
den anden er beregnet til dyreinternatets 
mange frivillige, der tilbringer mange 
timer udenfor i kulden, og nu kan holde 
pause og få varmen indendørs.



Belgien: Børnehjemmet Reine-Astrid
et belgisk børnehjem har fået spændende udearealer til glæde for 
mange. Som en ’lille effektiv myrehær’ rykkede medarbejdere fra 
VeLUX belgium ud i foråret og deltog i en opgradering af det lokale 
børnehjems udearealer. børnehjemmet reine-astrid, La Hulpe, der 
ligger i nærheden af bruxelles, belgien, har både fået nye skure, dyr, 
frugttræer, træningsområde og plads til leg i sol og skygge. alle i byen 
har i dag glæde af det nye miljø.

Tyskland: Josias Friedrich 
Löffler Skolen
Skoleelever på den tyske skole josias fried-
rich Löffler i byen Gotha, tyskland, får 
mulighed for at lære på en ny aktiv og an-
derledes måde, når klasselokalet til musik 
og naturfag rykker udendørs. projektet er 
netop blevet færdigt, og eleverne glæder 
sig til at tage det i brug i løbet af foråret.
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jubilæumsprojekterne  
sætter lokale fingeraftryk
Her kan du se og læse om tre ud af de fire jubilæumsprojekter fra 2016. 
Det fjerde projekt er under planlægning.



Polen: Namysłow
en stor legeplads til de lokale børn i 
namyslów i polen er blevet en realitet 
efter, at en gruppe medarbejdere fra nb 
polska rykkede ind og deltog i at gen-
oplive det grønne område midt i byen, 
hvor der tidligere har ligget en kirke. 
Legepladsen er etableret i samarbejde 
med kommunen og i samspil med 
områdets historiske karakter, og den 
bliver allerede flittigt brugt af byens 
børn.

13Å r s r a p p o r t  2 0 1 7

du kan også gøre en forskel 
– hjælp en kollega
At ansøge Medarbejderfonden om støtte er ikke svært 

Det svære kan være at få overbevist sig selv om, at det er en god idé. Så hvis du 
har en kollega, der trænger til en håndsrækning, opmuntring eller har brug 
for konkret hjælp, så vis initiativ og fortæl ham eller hende, at I er ansat i en 
virksomhed, hvor der er mulighed for at hjælpe hinanden via den fælles 
Medarbejderfond. Du kan læse om ansøgningsprocessen mv. på  
www.employeefoundation.com.
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jeg benytter hver en 
lejlighed til at fortælle om 
Medarbejderfonden
Hanne Kirk Dueholm en af Medarbejderfondens vigtige ambassadører, 
som gør en forskel for andre. Læs om hendes rolle her.

”Man lærer hurtigt at holde øjne og ører åbne og være opmærksom på andre,  
som medlem af indstillingsudvalget”, siger Hanne.



Hanne arbejder som sekretær i Gåsdal bygningsindustri 
a/S/VeLUX a/S i Skjern, danmark. Hun havde knap 
været ansat et halvt års tid i virksomheden, inden hun 
blev spurgt, om hun havde lyst til også at være med  
i Medarbejderfondens indstillingsudvalg i den 400 mand 
store virksomhed, der producerer tilbehørsprodukter til 
VeLUX vinduer, og står for en del produktudvikling. 
det er ni år siden.

Tjekker ansøgningerne
Hanne er et af de fire medlemmer i Indstillingsudvalget, 
som mødes fire gange om året. Her gennemgår de ansøg-
ningerne fra medarbejderne, inden de bliver sendt videre 
til Medarbejderfondens bestyrelse, som beslutter, om  
ansøgningerne kan blive imødekommet. 

Inden da har Hanne stået for alle de indledende forbere-
delser. Med sekretærjobbet følger nemlig opgaven at sikre, 
at alle informationer er med i ansøgningerne. Hun tjek-
ker, om ansøgningen er fyldestgørende og skaffer måske 
noget ekstra dokumentation fra medarbejderen.

Antennerne ude
Men jobbet er langt mere end det rent administrative  
– det er snarere en grundlæggende bevidsthed, der hele 
tiden ligger i baghovedet, fortæller Hanne.
 
”det er et kæmpe privilegium at arbejde med Medarbej-
derfonden. det er egentlig ikke noget, der kræver, at  
man er specielt faglig dygtig eller har en særlig viden. 
Men det handler om at bruge sin empati og have anten-
nerne ude, for det er en rolle, der kræver opmærksomhed 
på sin omverden. jeg lægger vægt på at have et rigtig godt 
netværk i hele organisationen.

jeg synes, at man hurtigt lærer at holde øjne og ører åbne, 
at lytte og være opmærksom på andre. Hører jeg fx om 
en medarbejder, hvor Medarbejderfonden kunne spille en 
rolle, så kontakter jeg gerne folk direkte. jeg prikker til 
dem og giver dem også gerne et forsigtigt skub, hvor jeg 
opfordrer dem til at søge. I al fortrolighed naturligvis”.

når alle medarbejdere samles til månedsmøde i kantiner-
ne for høre nyt om virksomheden, så er Medarbejderfon-
den også ofte på dagsordenen.

”jeg griber tit chancen til at komme med lidt praktisk 
information om fonden – fx tidsfrister for ansøgninger, 
hvor og hvordan man kan søge og minde om, at ansøg-
ninger ganske ofte bliver imødekommet.

og så ved folk, hvem jeg er, så de altid kan spørge, hvis 
de er i tvivl om noget. jeg glæder mig over, når folk tager 
fat i mig eller i et af de andre udvalgsmedlemmer, for det 
betyder, at mit budskab er blevet forstået. det unikke ved 
at være ansat her er, at vi også har mulighed for at hjælpe 
hinanden på andre områder end det rent arbejdsmæssige. 
Støtte fra Medarbejderfonden kan ofte gøre en forskel for 
den enkelte”, siger Hanne.
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-  Der er flere end 100 indstillingsudvalg  
i 41 lande

-  Hvert indstillingsudvalg har mellem 1 og 10 
medlemmer afhængig af virksomhedens  
størrelse og organisering

-  Ansøgere kan selv indtaste ansøgninger  
i online ansøgningssystemet, eller det  
lokale indstillingsudvalg kan hjælpe

-  De lokale indstillingsudvalg har egne 
ansøgningsfrister

-  Udvalget mødes efter behov og behandler 
de indkomne ansøgninger

-  Bestyrelsen mødes fire gange årligt 

-  Beløbsstørrelser afhænger af formålet.  
Generelt bevilges større beløb ved  
ulykkelige hændelser end ved uddannel-
sesformål og lokale projekter. Få evt. 
rådgivning hos det lokale indstillingsudvalg 
eller Medarbejderfondens sekretariat
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”Selv om vi sidder på et kontor i Hørsholm i danmark, 
så får vi et pust fra verden omkring os, når vi modtager 
ansøgninger og materiale fra medarbejdere i de 40 lande, 
VKr Gruppen opererer i”, fortæller Gitte Hemmingsen.

Gitte udgør sammen med Hanne raun, Medarbejder-
fondens sekretariat, som løbende sørger for, at forespørgs-
ler og ansøgninger behandles, de udbetaler bevillinger,  
udarbejder nyhedsbreve, opdaterer website mv. 

Hanne uddyber: ”Generelt er det medlemmerne af 
de lokale indstillingsudvalg, som har kontakten med 
ansøgerne, men vi agerer bindeled mellem de mange 
indstillingsudvalg og fondens bestyrelse”.

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

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

CVr-nr. 15 98 33 88

Gitte Hemmingsen og Hanne Raun arbejder begge med den daglige administration af Medarbejderfonden.

Sådan arbejder
vi i sekretariatet


