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I Årsrapport 2017 er der eksempler på bevillinger til både 
medarbejdere og deres nærmeste pårørende samt lokale, 
almennyttige projekter. 

Du kan også læse om de jubilæumsprojekter, som blev sat 
i gang i 2016, og endelig finder du et interview om at være 
medlem af et indstillingsudvalg.

I forbindelse med Medarbejderfondens 
årsmøde i april 2018, konstituerede 
bestyrelsen sig med ny bestyrelsesfor-
mand: Michel Langrand, tidligere VELUX 
France.

Nye bestyrelsesmedlemmer er 
Kristian E. Justesen fra A/S Østbirk Byg-
ningsindustri og Lisbeth N. Jørgensen fra 
VELUX A/S.
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Baseret på bevilling fra Medarbejderfond for VKR Grup-
pen har VELUX Belgium vundet prisen ”Best inclusive 
CSR project of the year”. Projektet omfattede renove-
ring og udbygning af legepladsen og udearealerne ved 
børnehjemmet Home Reine Astrid, Belgien, og VELUX 
medarbejdere deltog i arbejdet.

Medarbejderfonden er begejstret på VELUX Belgiums 
vegne, og vi synes, at inddragelsen af medarbejderne 
i virkeliggørelsen af lokale projekter med økonomisk 
støtte fra Medarbejderfonden er inspirerende.

CSR pris til VELUX Belgium

Har du set den seneste årsrapport?

Ny bestyrelse i Medarbejderfond for VKR Gruppen
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Som nyfødt led Paul af plagiocefali. Plagiocefali er en flad/assyme-
trisk hovedfacon. Denne hoveddeformation vokser ikke på plads af 
sig selv, og der er risiko for barnets kognitive, sproglige og psykomo-
toriske udvikling.

Én behandlingsform er ”hjelmterapi”. Med en specialfremstillet hjelm 
kan man blidt korrigere hovedfaconen hos babyer, men denne be-
handling er ikke gratis i Tyskland, hvor Paul og hans forældre bor. 
Medarbejderfonden har ydet økonomiske støtte til hjelmterapien.

I løbet af fire måneder er Pauls hoved vokset til helt normal facon. 
I dag er Paul 1½ år, og han har overhovedet ingen tegn på skader.

Moderen til Emil, som går i Usserød Vuggestue 
i Hørsholm, har fortalt os, at det er blevet en 
endnu større glæde at hente barn efter at vug-
gestuen har købt de tumlemøbler, som Medar-
bejderfonden har givet støtte til. Det er det rene 
slaraffenland for børnene, som udfordrer deres 
motorik helt ubevidst og leger fange- og balan-
celeg på de forhindringsbaner, som kan skabes 
af møblerne.

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.

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 be-
handling på fondens næste bestyrelsesmøde er den 21. august 2018.

HUSK at du altid selv kan indtaste din ansøgning i vores online ansøgningssystem. Du finder link til systemet 
på www.employeefoundation.com.

Donationer

Må vi præsentere Paul?

Usserød Vuggestue, Hørsholm

Ansøgningsfrister

Lad os høre fra dig


