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Indstillingsudvalgene skal godkende og indsende ansøgninger via online legatsystemet inden føl-
gende datoer: 13. marts 2019 – 21. maj 2019 – 19. august 2019 – 6. november 2019

Ansøgninger, der er os i hænde senest denne dato, vil blive behandlet på det næstfølgende besty-
relsesmøde.

Fristen for indstilling af kandidater til Villum Kann Rasmussen Prisen 2020 er senest 6. august 2019.

 Nyhedsbrev nr. 15 - december 2018

Nyt anciennitetskrav

Ansøgningsfrister 2019

Glædelig jul og godt nytår!

Pr 1. september 2018 besluttede Medarbejderfondens bestyrelse at ned-
sætte anciennitetskravet fra 5 til nu 3 år. Det betyder, at allerede efter 3 års 
ansættelse kan medarbejdere søge støtte i forbindelse med uforudsete ulyk-
kelige hændelser og til deres børns afsluttende uddannelse.

Resultat af  kampagne
Medarbejderfondens nye proaktive tiltag, kampagnen 
”Sund & Sikker” er slut.

Vi modtog langt flere end de 1000 ansøgninger, der kunne 
opnå støtte. De 1000 heldige medarbejdere , der i løbet af 
december og januar vil modtage 375 kr. til køb af enten en 
cykelhjelm, blodtryksmåler, aktivitets-/sportsur eller bade-
vægt, har fået besked via deres indstillingsudvalg.

Tak til indstillingsudvalg og øvrige involverede for 
samarbejdet!



Hos sportsklubben Alfta IBK har de 
ca. 120 aktive medlemmer, som spil-
ler innebandy (kaldes Floorball i Dan-
mark). Innebandy er en boldsport i 
hockeyfamilien, og sporten er meget 
stor i Sverige. Klubben har i de se-
neste år oplevet medlemstilgang, og 
da man udlåner sikkerhedsudstyr og 
stave mv. til de yngste spillere, så har 
de haft behov for mere sportsudstyr. 

En hel del medarbejdere hos Sven-
ska Fönster er enten aktive spillere 
eller kommer i hallen for at se kam-
pene, så derfor var det naturligt for klubben at søge Medarbejderfonden om økonomisk støtte. Pen-
gene er bl.a. brugt til overtræksveste, målmandsudstyr og sikkerhedsbriller, og Svenska Fönster 
har sørget for logo på udstyret.
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VELUX Company Day

Lad os høre fra dig

Donationer

Lørdag den 6. oktober 2018 blev afholdt en VELUX Company Day hos VELUX A/S i Hørsholm, hvor 
bl.a. Medarbejderfondens sekretariat deltog med en stand. En succesfuld dag med masser af glade 
medarbejdere og deres familier.

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.

Sikker sport


