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Stoltheden lyser ud af Medarbejderfondens nye formand, 
Michel Langrand, der har haft posten siden foråret 2018.

”det er en smuk gestus for en arbejdsgiver at kunne give 
en hjælpende hånd i form af støtte, når det er tiltrængt.
Samtidig er det en enestående mulighed for den enkelte 
medarbejder eller kollega at række ud for at få hjælp eller 
forsøge at lindre en svær situation.

Vi lever i en tid, hvor omverdenen konstant ændrer sig, 
og en stor del af vores liv bliver påvirket af svingende 
konjunkturer, uro og klimaforandringer osv. det oplever 
vores medarbejdere på forskellig vis verden rundt. 
Her kan Medarbejderfonden måske være et lille lyspunkt 
og en trofast ven, man kan sætte sin lid til”, siger Michel 
Langrand, der arbejdede for VeLUX france i mere end 
23 år, og efterfølgende har løst opgaver for mange forskel-
lige selskaber i VKr Gruppen.

Vi vil favne flere og mere
Medarbejderfond for VKr Gruppen blev etableret i 1991, 
og siden er der kun sket mindre ændringer i fondens  
formål. 

”Vi er derfor gået i gang med at overveje, hvordan fonden 
skal se ud og arbejde i fremtiden. Vi tager fx et grundigt 
kig på vores strategi, hvor en første lille ændring er, at vi 
har nedsat anciennitetskravet fra fem års ansættelse til 
blot tre år. det betyder, at flere medarbejdere kan søge 
om og opnå støtte.

Vi har også intentioner om at blive mere proaktive og 
støtte forebyggende indsatser. første eksempel var efter-
årets kampagne, SUnd & SIKKer, hvor vi satte fokus 
på en sund livsstil”.

”dette er blot indledende takter, men der kommer helt 
sikkert til at ske mere i de kommende år, for vi har fortsat 
lyst til at gøre en forskel for så mange medarbejdere som 
muligt. det kommer I til at høre meget mere om,” slutter 
Michel Langrand.

rigtig god fornøjelse med læsningen af årsrapporten 
2018.
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Vi vil gøre en forskel 
– også i fremtiden
”Tænk at være en del af en firmagruppe, som støtter medarbejdere og 
deres nærmeste, hvis de har det svært”. 

Medarbejderfondens formand, 
Michel Langrand: ”Det er vores 

ambition, at Medarbejderfonden skal 
være endnu mere synlig og gøre alle 

vores medarbejdere stolte”.
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Hovedtræk fra 2018

501 bevillinger – og så lige 1000 ekstra

I 2018 uddelte Medarbejderfonden 501 bevillinger på i alt 
knap 8,6 mio. kr. 

de mange uddelinger er en stigning på ca. 4,5 % i 
forhold til året før. Selvom bevillingerne ikke kan fjerne 
sorger og problemer, så håber vi, at de kan få et smil  
frem hos modtagerne, der kan glædes ved at være ansat  
på en arbejdsplads, der er klar til at støtte i svære tider.

dertil kom den ekstraordinære SUnd & SIKKer- 
kampagne med 1.000 modtagere. Kampagne-udstyret 
skulle bidrage til sundhed og velbefindende, så vores 
medarbejdere kan tage medansvar for at leve sundt 
og godt.

Anciennitet: Fra fem til tre år

Fremover kan flere medarbejdere søge om støtte fra 
Medarbejderfonden.

I september 2018 besluttede Medarbejderfondens besty-
relse at gøre det muligt at søge fonden om støtte, hvis 
man har været ansat i VKr Gruppen i tre år. tidligere 
var kravet fem års ansættelse. Så nu kan endnu flere med-
arbejdere søge og opnå støtte i forbindelse med uforud-
sete ulykkelige hændelser og til deres børns afsluttende 
uddannelse.

Økonomisk hjælp midt i krisen

Medarbejderfonden tilstræber at støtte under sygdom 
fremfor ved dødsfald.

at få en hjælpende hånd i form af økonomisk støtte fra 
Medarbejderfonden hjælper formentlig mere, hvis en 
medarbejder eller dennes familie er midt i en alvorlig 
sygdomssituation, end hvis der er sket dødsfald i familien. 

Vi opfordrer derfor til, at man skal søge Medarbejderfon-
den i tide og ikke først, når det værst tænkelige er sket.

Pris til lokalt projekt Belgien

Restaurering af udearealerne og legepladsen hos børne- 
hjemmet Reine Astrid har resulteret i en prestigefyldt CSR-
pris til VELUX Belgium. 

Hos børnehjemmet reine astrid bor mindre børn, som 
er tvangsfjernede fra deres familier pga. forskellige typer 
misbrug eller omsorgssvigt. Medarbejderne hos VeLUX 
belgium ønskede at gøre en forskel for børnene, som 
virkelig fortjener trygge rammer og inspirerende aktivi-
tetsmuligheder. 

Medarbejderfondens bestyrelse besøgte projektet i  
september 2018 og kunne se det positive resultat, der 
både hjælper børnene og samtidig gav holdånd blandt 
medarbejderne – og senest en national anerkendelse i 
form af den flotte CSr-pris.

Vi kommer gerne på besøg

Book os til at komme og fortælle om vores aktiviteter.

I oktober 2018 inviterede VeLUX a/S i Hørsholm 
medarbejdere og deres familier til en VeLUX Show 
off Company day med foredrag og aktiviteter.
Medarbejderfonden deltog også, og vi kom i snak med 
rigtig mange og kunne bl.a. fortælle om det reducerede 
anciennitetskrav, hvor man nu kan søge støtte efter kun 
tre års ansættelse. 
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Hvis I også holder firmaarrangementer, hvor det kunne 
være relevant at høre om Medarbejderfondens forskellig-
artede indsatser, så kontakt os gerne – måske kan vi også  
besøge jer.

Et udfordrende år på de finansielle markeder
 
Fondens grundkapital på 350 mio. kr. forvaltes af VKR Fi-
nancial Investment-afdelingen. Resultatet for 2018 blev på 
-1,5% hvilket er utilfredsstillende og skyldes et særdeles  
udfordrende år på de finansielle markeder.
 
I strategien, der bliver fastlagt af bestyrelsen, tilstræber 
man en pæn risikospredning i porteføljen, og der opereres 
med en konservativ og langsigtet tilgang til markederne. 
 
thomas overvad, Chief Investment officer, siger: ”Selv-
om markederne udfordrede os i 2018, sikrede vores brede 
fordeling af aktiverne på tværs af markeder og produkter, 
at formuen forblev nogenlunde intakt. alt i alt giver det 
os et udmærket grundlag for at kunne give et tilfredsstil-
lende overskud i de kommende år”. 
 
Investeringerne sker i meget sikre danske realkreditobli-
gationer, lidt mere usikre og dermed også højere forren-
tede erhvervsobligationer og endelig selektivt i udvalgte 
aktier med typisk defensive karakteristika – såkaldte  
value-aktier. 

Nogle lokale almennyttige 
projekter må godt ligge 
lidt længere væk

Der må højst være 25 km mellem et 
almennyttigt projekt og et selskab i VKR Gruppen, 
men vi er åbne over for nye, spændende projekter. 

reglen om de 25 km gælder stadig, men vi vil gerne 
modtage ansøgninger, selvom et projekt ligger lidt 
længere væk, hvis der er tale om et helt fantastisk projekt. 
det er op til indstillingsudvalgene at overbevise fonden 
om projektets kvaliteter og mulige positive effekt på 
selskab, medarbejdere og lokalområde.

Kampagne satte 
fokus på sundhed
og sikkerhed

I en kampagne i 
efteråret 2018 satte 
vi fokus på sundhed 
og sikkerhed, fordi en sund 
livsstil øger muligheden for at leve et langt og godt liv. 
Flere kampagner vil følge fremover.

Kampagnen havde fokus på forebyggende sundhedsud-
styr og gav medarbejdere mulighed for at søge 375 kr. til:

•	 Aktivitetsmåler	(sportsur,	pulsur,	smartwatch)
•	 Cykelhjelm
•	 Badevægt	(med	yderligere	målefunktioner	end	vægt)
•	 Blodtryksmåler

Vi modtog 1.227 ansøgninger, og de 1.000 heldige mod-
tagere blev fundet ved lodtrækning.

Projektet hos børnehjemmet Reine Astrid, Belgien, blev gennemført i samarbejde mellem børnehjemmet og medarbejderne
 hos VELUX Belgium og med økonomisk støtte fra Medarbejderfonden, hvis bestyrelse kom på besøg i september.

Søg om 375 kr. 
til køb af

- Cykelhjelm
- Badevægt

- Blodtryksmåler
- Aktivitetsmåler

Hent et ansøgningsskema hos dit lokale indstillingsudvalg eller download på www.employeefoundation.com
Nyhed: Nu skal du kun have tre års anciennitet for at kunne søge Medarbejderfonden!
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Donationer 2018

2018 1992-2018

Støtte 2018

   Ulykkelige hændelser
   Uddannelsesformål
   Lokale, almennyttige formål
   andre formål
   Kampagne

21%

22%

48%

4%5%

Udvikling (DKK)

fakta og nøgletal

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 Holding er et finansielt holdingselskab, som skaber 
værdi via investeringer og ejerskab af virksomheder, som 
udvikler, producerer og sælger samfundsnyttige produk-

ter, der bringer dagslys, frisk luft og bedre miljø ind 
i menneskers hverdag.

VKr Gruppens virksomheder beskæftiger tilsammen 
ca. 16.000 medarbejdere i 41 lande. VKr Holding er 
fonds- og familieejet med VILLUM fonden som 
den største aktionær.

Medarbejderfondens bestyrelse er sammensat efter 
retningslinjerne i fundatsen. der skal altid være repræsen-
tanter fra både danmark og uden for danmark. det er 
VKr Holdings bestyrelse og VILLUM fondens 
bestyrelse, som udpeger bestyrelsesmedlemmerne. 

på årsmødet i april 2018 fratrådte peter nygaard og 
Stig W. jensen som bestyrelsesmedlemmer. bestyrelsen 
sagde mange tak for deres store indsats.

Ved årsskriftet 2018-2019 ser bestyrelsen således ud:

nye kræfter til bestyrelsen

Sådan skaber VKr Gruppen værdi

Michel Langrand.  
Tidl. VELUX France/ 
Frankrig 
(formand, indvalgt i 2016)

Lisbeth Nyløkke 
Jørgensen. 
VELUX A/S/Danmark 
(indvalgt i 2018)

Massimo Buccilli. 
VELUX Italia/ 
Italien 
(indvalgt i 2011)

Kristian E. Justesen. 
Østbirk Bygnings- 
industri/Danmark  
(indvalgt i 2018)

Lene Gøbel Rønberg. 
Rationel Vinduer/
Danmark 
(indvalgt i 2017)

Lidia Mikolajczyk-Gmur. 
Tidl. VELUX Polska/ 
Polen 
(indvalgt i 2013)

Bestyrelsen mødes fire gange årligt, hvor 
bl.a. ansøgninger, fondens budget og 
regnskab drøftes. Efter møderne informerer 
vi om uddelingerne på fondens website,
www.employeefoundation.com

Støtte til medarbejdere
-  Ulykkelige hændelser
-  Uddannelsesformål
-  andre formål

Lokale, almennyttige formål

I alt

Sund & Sikker kampagne

Antal  
bevillinger

386
241
132
13
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Beløb
(kr.)
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4.313.875
1.946.157
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OVENLYSVINDUER & SKYLIGHTS FACADEVINDUER TERMISK SOLENERGI



”tænk at være en del af en firmagruppe, 
som støtter medarbejdere og deres nærmeste, 
hvis de har det svært”.

Michel Langrand
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det erfarede Xuxin pang, VeLUX 
(CHINA)	CO.,	LTD,	da	han	pludselig	

blev bange for at tage bussen til arbejde. Han var utryg 
ved at være sammen med fremmede mennesker, og det 
lagde et stort pres på hans familie. Især hans kone, som 
måtte tage fri fra sit arbejde for at ledsage ham til daglig-
dags gøremål såsom at handle og følge ham til træning  
og andre aftaler.

Xuxin pang er kommet på fode igen efter godt et år  
med jævnlige behandlinger på et hospital i beijing, som 
ligger små 100 km fra familiens hjem. Uden støtte fra 
Medarbejderfonden havde det ikke kunnet lade sig gøre, 
og han og hans familie er meget taknemlige for den 
hjælp, de har fået.

donationer 2018
Få indtryk af årets donationer på de kommende opslag, hvor vi fortæller om 
et par stykker. Læs mere på www.employeefoundation.com.

péter felvidéki fra Ungarn valgte at 
blive skov- og naturtekniker, fordi 

naturen altid har spillet en stor rolle i hans liv – han sy-
nes, at det er vigtigt at forstå økosystemerne for at kunne 
balancere menneskers benyttelse og den generelle beskyt-
telse af naturen. og så ønsker han, at de kommende gene-
rationer skal arve en mere bæredygtig og smuk verden. 

Han interesserer sig meget for den teknologiske udvik-
ling, og hvordan den kan hjælpe med at forkorte arbejds-
processer og derigennem frigive tid til andre ting.

”for uddannelseslegatet fra Medarbejderfonden købte  
jeg udstyr samt en laptop, som faktisk også er et vigtigt 
redskab: dels foregår en del af undervisningen online, 
men den er uundværlig, når jeg har brug for at hente 
oplysninger, når jeg er ude i skoven og lave opmålinger”, 
fortæller péter. péters far arbejder hos VeLUX  
Magyarország LKr.

Som skov- og naturtekniker skal péter 
felvidéki tage sig af plantning, dyrkning og 
udnyttelse af skove

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHo, 
lider 1 af 13 personer af angst på globalt plan 
– og tallet er desværre stigende

UNgArNKiNA
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”bis” og et medfølgende håndtegn. 
olivia er sulten. Selvom hun er 

6 år, har hun vanskeligt ved at udtrykke sig som sine 
jævnaldrende. Hun lider nemlig af en meget sjælden 
sygdom, som gør, at hun udvikler sig meget langsomt 
(sprogligt,	motorisk	og	kognitivt).	50	ord	har	hun	lært	
nu	(børn	på	hendes	alder	har	i	gennemsnit	et	ordforråd	
på	5.000-10.000	ord).	Derfor	ved	hendes	familie,	at	”bis”	
og et bestemt håndtegn betyder: mad.

Charlotte Lombard, som til daglig arbejder hos  
VeLUX a/S i Kolding, tog orlov sidste sommer for at  
fokusere 100% på hjemmetræning og familieliv. Hun 
trænede intensivt med olivia i løbet af dagen for at give 
hendes udvikling et boost i den rigtige retning – og så 
var der tid til familien, når storesøster astrid kom hjem 
fra skole og far fra arbejde. Hele familien bakkede op om 

projektet, selvom det betød, at Charlotte brugte største-
delen af sin tid og opmærksomhed på at hjælpe olivia. 
I dag har olivia gjort fremskridt på flere områder:  
Hendes syn, motorik og balance er blevet bedre og hendes 
sprog har udviklet sig, så familien nu er i stand til at føre 
korte samtaler – og hun glæder sig til at begynde i skole 
efter sommerferien.

bevillingen fra Medarbejderfonden er gået til konsulta-
tion og et skræddersyet træningsprogram til olivia og 
ikke mindst en forlænget weekendtur, hvor familien var 
sammen og hyggede sig: I efteråret tog de til disneyland 
paris – noget som olivias storesøster astrid længe havde 
drømt om. 
 

Hans familie driller ham med, at hans 
værelse ligner laboratoriet fra tegne- 

serien dexter’s Laboratory med robotter og dimser over 
det hele. det vildeste projekt, som han arbejder på for  
tiden,	er	en	Mars	Rover	(robotkøretøj	med	robotarm),	
som skal bruges til at undervise nye studerende i pro-
grammering på den nyoprettede afdeling for robottekno-
logi. den styres ved hjælp af en handske, som Michał har 
været med til at udvikle.

det var lidt et tilfælde, at Michał valgte robotteknologi. 
faktisk ville han have læst biologi og kemi i gymnasiet, 
men på ansøgningsskemaet fik han krydset matematik 
og fysik af. og så blev det teknologi i stedet for medicin, 
og hen ad vejen blev han mere og mere interesseret i 
robotter. ”I mange professioner kan menneskelige reak- 
tioner spille ind på resultatet. Sådan er det ikke med  

robotter: en robot laver ikke fejl – hvis den gør noget  
forkert, så er det min programmering, der er skyld i det. 
det kan jeg godt lide”, forklarer Michał. 

Michał kan godt lide at undervise, så for at tjene til 
studierne, tilbyder han lektiehjælp. Han er også frivillig  
hjælper på et center for unge mennesker i byen. når 
Michał afslutter sin uddannelse i februar 2019 har han 
ikke besluttet, hvad han skal. det bliver måske noget  
indenfor neurale netværk og maskinlæring, som er hans 
nye passion.

Hjælpen fra Medarbejderfonden er gået til indkøb af 
forskellige dele og materialer til robotterne, som han 
har udviklet. Michałs far arbejder hos VeLUX polska 
Sp. z o.o.

Intensiv hjemmetræning giver resultater 
hos familien Lombard

Michał bogacz er en rigtig Georg Gearløs: 
Han studerer robotteknologi på Warsaw University 
of technology

DANMArKPOLEN
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Skolekøkken til stor glæde 
for 200 elever

et nybygget skolekøkken stod klar  
i efteråret 2018 på skolen i Velké 

bielice i Slovakiet, bl.a. takket være økonomisk støtte fra 
Medarbejderfond for VKr Gruppen. Stort set alle sko-
lens 200 elever bruger køkkenet.

I dette skoleår indgår et ”livsstilsfag” som en del af under-
visningen, hvor elever lærer om mad, økonomi og værdier, 
så de bliver rustet til at stå på egne ben en dag. Skole- 
køkkenet bliver brugt til at lære eleverne, hvordan man 
rent praktisk laver mad. 

til sommer er planen at holde en sommerlejr med mad-
lavningstema, og her deltager børn af medarbejdere hos 
partizánske building Components-SK.

SLOVAKiEt

feb judo Club blev stiftet af en 
gruppe venner i 1982. det er en 

lille, lokal klub med 71 medlemmer i alderen 4 til 72 år. 
david Loquet fra VKr france er en aktiv del af klubben. 
Han startede for 14 år siden med sin dengang tre-årige 
datter, og i dag træner hans kone og to døtre med ham 
hver	uge.	Judo	og	Taiso	(som	er	en	blid	træningsform,	
alle	kan	deltage	i	uanset	alder	og	førlighed)	er	mere	end	

bare fysisk træning. Man lærer også stærke værdier som 
selvkontrol, respekt, mod, ydmyghed, ærlighed, venskab, 
høflighed og ære.

Klubben	kunne	købe	træningsudstyr	(bl.a.	sjippetove	 
og	træningselastikker),	som	de	manglede,	takket	være	 
Medarbejderfondens støtte.

FrANKrig

nyt udstyr til feb judo Klub



Monika Majewskas mand har arbejdet 
som professionel skovhugger i 25 år

efter en ødelæggende storm sidste 
sommer, som efterlod skovene i 

Gniezno-området i polen som et mikadospil, var han og 
en ny kollega ude for at rydde vejene. Kollegaen kom i 
problemer med en stor træstamme, så Leszek besluttede 
at hjælpe ham. desværre er naturen ikke altid forudsige-
lig, så spændingen i træet skabte en dominoeffekt, og en 
anden stamme faldt ned over hans underben og gjorde 
stor skade på knogler og muskler.

der er gået et halvt år med operationer og genoptræning, 
men Leszeks ben er desværre stadig ikke helet. og 
prognosen er, at der nok går yderligere et halvt år, før 
han er rigtigt på benene igen. trods den svære tid er 
familien positiv og ser med friske øjne på hver ny dag. 

den økonomiske håndsrækning fra Medarbejderfonden 
er gået til konsultation hos privatlæge, medicin og et  
apparat, der fremmer heling af knoglerne.

POLEN
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Særlig anerkendelse til 14 udvalgte medarbejdere

Vi har nok alle mødt en initiativrig, hjælpsom og særlig 
engageret kollega i løbet af vores arbejdsliv. I VKr Gruppen 
hædrer vi den type medarbejdere, der gør en ekstra indsats for 
fællesskabet.
 
Hæderen bliver meget konkret hvert år i januar, når 
Medarbejderfonden uddeler Villum Kann rasmussen prisen 
til en række udvalgte medarbejdere.

I 2018 modtog 14 medarbejdere fra hhv. danmark, frankrig, 
Schweiz, norge, polen, Ukraine, Canada, Sverige og tyskland 
anerkendelsen. I 2019 var der 15 prismodtagere fra hhv. dan-
mark, Slovakiet, Sverige, Ungarn, england, tjekkiet, Holland, 
polen og Kina. Kr prisen er blevet uddelt siden 1996. I alt 
293 medarbejdere verden over har nu modtaget prisen.

Vil du læse mere om Villum Kann Rasmussen Prisen, 
så klik ind på www.employeefoundation.com

Sådan finder vi kandidaterne

VKr Gruppens selskaber opererer i 41 lande. Hvert år indstiller de enkelte selskaber medarbejdere, der 
har ydet en særlig indsats eller på anden vis optræder mønsterværdigt og dermed bidrager til at opfylde 
Mønstervirksomhedsmålsætningen og gør VKr Gruppen til en god arbejdsplads.

Medarbejderfondens bestyrelse vurderer de indstillede kandidater og lægger især vægt på engagement, 
loyalitet, en kvalitetsbetonet arbejdsindsats, idérigdom, initiativ, hjælpsomhed over for kolleger og smit-
tende arbejdsglæde. 

Villum Kann 
rasmussen 
prisen

Jan Schelde Hansen
Skærbæk  
Bygningsindustri A/S

arbejder i produktionen for vin-
dueskomponenter. Med sin store 
opfindsomhed og omfattende vi-
den på området, stræber han efter 
at udnytte det fulde potentiale for optimering af trækompo-
nenternes kvalitet, for minimering af spild og udnyttelse af 
genbrugstræ. Han er usædvanligt engageret, altid klar til at 
yde en ekstra indsats og han udstråler arbejdsglæde og energi.  
Jan Schelde Hansen er meget loyal, og er respekteret af  
kolleger i hele organisationen.

Bill Kelly
Rationel Windows (UK) Ltd. 

har i mange år haft et succesrigt 
virke inden for salg, og arbejder 
i dag som regionssalgschef for 
Nordengland og Skotland. Han er 
engageret, et frisk pust og en karis-
matisk personlighed. Han er vellidt og respekteret af alle, og 
kommunikerer og samarbejder nemt på tværs af generationer, 
kulturer og uddannelsesniveau. Bill Kelly har gjort en enorm 
indsats for at indføre mønstervirksomhedstankegangen i hele 
distributionsnettet.

Martin Guba
Partizánske Building  
Components - SK s.r.o.
 
begyndte sin karriere som vedlige-
holdelseskoordinator kort efter 
selskabets etablering, og han er i 
dag en del af ledelsesteamet. På 
mange områder i sit arbejdsliv og privat er han en rollemodel. 
Han er beskeden og rolig af natur, er en højt respekteret og 
værdsat kollega og leder. Hans personlighed harmonerer med 
VELUX værdierne. Martin Guba har altid for øje, at produk-
tionen er hjertet i forretningen, og hans rolle er at supportere 
produktionen på allerbedste vis.

Anna Rejtová
BKR  ČR, s.r.o. 

Hun begyndte som operatør i pro-
duktionen, og kom senere i kvali-
tetskontrollen, hvor hun arbejder i 
dag. Hun er en naturlig ledertype, 
der stiller op, når der er brug for 
frivillige til events og velgørenhed, og en holdspiller, der for-
mår at motivere sine kolleger. Hun er betænksom og vellidt, 
og er i dag et værdsat medlem af samarbejdsudvalget. Anna 
Rejtovás arbejdsindsats er pålidelig og omhyggelig, og hun er 
altid klar til at hjælpe sine kolleger.

Erik Enevoldsen
DOVISTA A/S, Herning

er en højt specialiseret og kompe- 
tent systemudvikler, som begyndte 
i VELFAC A/S og efter sammen- 
lægning af IT-funktioner kom til 
DOVISTA IT. Han er den cen-
trale arkitekt bag DOVISTAs produktkonfigurationsløsnin-
ger, og han mestrer det komplekse med sans for detaljen. Erik 
Enevoldsen er yderst vellidt og er altid klar til at hjælpe sine 
kolleger med små som store opgaveløsninger, der kan bidrage 
til at gøre deres hverdag nemmere. 

Anders Christensen 
VELUX A/S, Hørsholm

har haft forskellige stillinger gen-
nem sin mangeårige karriere i 
firmagruppen og er i dag leder af 
VMS Logistics & Operations. 
Han er en dedikeret medarbejder 
med stærkt drive og selvdisciplin. Han er beskeden, har mas-
ser af lune, og hans arbejdsindsats er præget af omhu, flid og 
kompetence. Han besidder usædvanlige diplomatiske evner, 
har politisk flair og er en stærk formidler. Anders Christen-
sens faglighed, engagement og gode humør værdsættes af alle.

Anette Hedvall
Mockfjärds  
Fönstermästaren AB

begyndte i kundeservice, og er i 
dag ansvarlig for den regionale 
kundeservice, der betjener det 
sydlige Sverige. Med sit store en-
gagement, sin empati og faglige kunnen, finder hun ofte løs-
ninger på reklamationer til stor glæde og tilfredshed for både 
kunder, forretningsforbindelser og selskab. Anette Hedvall er 
en meget værdsat medarbejder, og som lokal talsperson for 
fagforeningen ses hun som en hård men fair sparringspartner 
blandt både medlemmer og selskabets ledelse.

Ulla Kristensen
VELUX A/S, Skjern 
 
Hun begyndte sin mangeårige 
karriere som teknisk assistent. 
I dag arbejder hun som teknisk 
projektleder i produktudviklings-
afdelingen, Care & Cost. I alle 
sine jobfunktioner har hun bidraget med overblik, struktur 
og styr på tingene. Ulla Kristensen værdsættes for sin altid 
positive tilgang og sin evne til at formidle svære budskaber. 
Nye udfordringer tages op med en positiv indstilling, og hun 
går til små og store opgaver med samme ildhu. 

Haiyan Zang
VELUX (China) Co., Ltd.
 
Hun begyndte som marketing-
assistent i virksomheden. Gen-
nem årene har hun forbedret og 
udvidet sine kompetencer; hendes 
mange præstationer samt hendes 
loyalitet, engagement og opfindsomhed har bidraget til, at 
hun i dag er marketingdirektør. Hun har opbygget et enormt 
netværk blandt designere og arkitekter, og med sit stærke 
drive, sine koordinerings- og kommunikationsevner fremmer 
Haiyan Zang salget af VELUX produkter på det kinesiske 
marked.

Michał Wojtakowski 
NM Polska Sp. z o.o., 
Namysłów

Takket være sin store motivation 
og stærke tekniske kompetencer 
arbejder han i dag som støbetek-
niker i PU-afdelingen, hvor han 
begyndte som maskinoperatør. Gennem årene har han opar-
bejdet et stort netværk inden for produktionsteknologi, der 
strækker sig til andre produktionsselskaber. Med sin udstrå-
ling og praktiske indstilling, hans videndeling og humoristi-
ske sans bidrager Michał Wojtakowski til den gode stemning 
på arbejdspladsen.

Esther van Rossum 
VELUX Nederland B.V.

Hun begyndte som bogholderi- 
assistent i selskabets økonomi-
afdeling; i dag er hun den lokale 
økonomichef. Hendes arbejdsind-
sats er præget af et højt ambitions-
niveau og en stærk ansvarsfølelse. Hun har i mange år nydt 
sine kollegers tillid, hvilket har givet hende en plads i det lo-
kale samarbejdsudvalg. Esther van Rossum er engageret, loyal 
og grundig og hendes kolleger nationalt som internationalt 
sætter stor pris på hende. 

Pernille Ross  
Petersen 
Velterm A/S/VELUX A/S, 
Brædstrup

Fra sin ansættelses begyndelse som 
produktionsmedarbejder blev hun  
oplært til at kunne varetage for-
skellige funktioner. Efter en årrække blev hun efter eget øn-
ske overflyttet til glasskæreriet, hvor hun i dag er ansvarlig for 
specialproduktionen, et job hun udfører med omhu, høj kva-
litet og engagement. Pernille Ross Petersen hjælper sine kol-
leger, hun er aktiv i personaleforeningen, og med et smil og en 
kvik bemærkning løfter hun stemningen på arbejdspladsen. 

Károlyné Horváth
VELUX Magyarország  
LKR Kft.

Hun har arbejdet som operatør  
i trækomponentproduktionen si-
den selskabets etablering. Hendes  
solide erfaring og enestående 
viden udnyttes til fulde i hendes nuværende position som 
gruppekoordinator i produktionen. Hun er fordomsfri og 
deler gerne sin viden med både kolleger og ledelse. Károlyné 
Horváths engagement, motivation og energiske personlighed 
opmuntrer teamet til at forbedre sin arbejdsindsats hver dag.

Sławek Sacewicz
DOVISTA Polska Sp. z o.o.
 
Han arbejder som lagerformand, 
men begyndte sin mangeårige  
karriere som lagerarbejder. Han 
er engageret, flittig og yder ser-
vice af høj kvalitet. Han er vellidt 
for sin optimistiske og venlige væremåde. Takket være sine  
lederevner og sin omsorg for medarbejderne kører lageret 
gnidningsløst og sikkert. Han er en dygtig organisator og  
en rollemodel. Sławek Sacewicz er respekteret og værdsat for 
sin erfaring og viden, som han med glæde deler med alle.

Rune Chr. Schmidt
VELUX A/S, Kolding

Han begyndte sin karriere i Finans 
i Gelsted Bygningsindustri, men 
kom i 2008 til VELUX A/S,  
Kolding, hvor han i dag er Global 
Process Owner. Han arbejder flit-
tigt og loyalt for resultater, der gavner hele firmagruppen, og 
er altid klar til at hjælpe kolleger i svære situationer – arbejds-
mæssigt og privat. Rune Chr. Schmidt er engageret, motiveret 
og stræber efter at forbedre de arbejdsprocesser, han beskæf-
tiger sig med. Kolleger og samarbejdspartnere sætter stor pris 
på ham. 

FO
24

6-
01

19
D

K

Villum Kann Rasmussen 
PRisen 2019
Vi glæder os over i år at uddele VILLUM KANN RASMUSSEN  
PRISEN til femten medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsæt-
ninger hver på sin måde har ydet noget særligt for at virkeliggøre  
Mønstervirksomhedsmålsætningen for VKR Gruppen. Prismodtagerne 
udvælges af Medarbejderfondens bestyrelse efter indstilling af de enkelte 
selskaber. I udvælgelsen lægger bestyrelsen vægt på blandt andet enga-
gement, 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 uddeles i forbindelse med Villum Kann Rasmussens fødselsdag 
den 23. januar. Siden 1996 har i alt 293 medarbejdere fordelt på 59 af 
VKR Gruppens selskaber verden over modtaget prisen de 24 gange, den 
er blevet uddelt.

Vi ønsker prismodtagerne hjertelig tillykke.

MICHEL LANGRAND 
Bestyrelsesformand 

Medarbejderfond for VKR Gruppen

SøREN BJERRE-NIELSEN
Bestyrelsesformand 
VKR Holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
Bestyrelsesformand

VILLUM FONDEN



Medarbejderfonden vil favne mere og flere 
ved forebyggende indsatser og ved nedsættelse 
af anciennitetskravet til tre år.

18 Å r s r a p p o r t  2 0 1 8 19Å r s r a p p o r t  2 0 1 8

Med solid erfaring svarer de to løbende på spørgsmål 
og står for den daglige administration af fonden; såsom 
håndtering af ansøgninger, udbetalinger, klargøring 
af materiale til bestyrelsen, nyhedsbreve, website og 
kommunikation med indstillingsudvalgene i hele virk-
somhedsgruppen.

indstillingsudvalgene er vores bedste ambassadører
Gitte fortæller: ”Vores ca. 100 indstillingsudvalg har en 
vigtig opgave. det er jo medlemmerne af de lokale ind-
stillingsudvalg, som har kontakten med ansøgerne og 
ved, hvad der rører sig lokalt. Her i Hørsholm agerer vi 
bindeled mellem de mange indstillingsudvalg og fondens 
bestyrelse. Så vi er ganske afhængige af, at vi har gode 
lokale ambassadører ude i verden”.

Nye medlemmer giver god dynamik
”I nogle af de større selskaber, som har indstillingsudvalg  
med tre eller flere medlemmer, foreslår vi, at nogle af 
medlemmerne bliver udskiftet med jævne mellemrum, 
fx hvert tredje år. det bidrager nemlig positivt til dyna-
mikken og muligheden for at sprede viden om Medar-
bejderfonden i nye dele af virksomheden. Samtidig vil 
tidligere medlemmer af indstillingsudvalget stadig have 
antennerne ude blandt kollegerne i virksomheden”.

Få hjælp til arbejdet
Hvilke regler gælder ved sygdom? Hvad gælder ved støtte 
til videregående uddannelse? Hvornår er næste deadline? 
Hvordan fejrer vi en modtager af Kr prisen?

Som medlem af et indstillingsudvalg støder man natur-
ligt på spørgsmål fra sine kolleger.
 

”derfor har vi nu samlet al den information på fondens 
website, www.employeefoundation.com, hvor indstil-
lingsudvalgene kan logge ind og finde svar på de fleste 
spørgsmål. Men medlemmerne af indstillingsudvalgene  
er naturligvis fortsat velkomne til at at ringe eller skrive 
til os, hvis der er behov for hjælp”, siger Hanne raun.

Følg med i vores aktiviteter
Hvert år skriver og udsender vi to-tre nyhedsbreve fra 
fondssekretariatet, hvor vi fortæller om aktuelle tiltag, 
nye rutiner, deadlines for ansøgninger og eksempler på 
bevillinger, som kan inspirere.

Vi sender nyhedsbrevene til de lokale indstillingsudvalg, 
som kan sende dem videre til medarbejderne. de ligger 
i øvrigt også på vores website på dansk og engelsk. 

fondssekretariatet
Vores arbejde er muligt, fordi vi har gode ambassadører i hele firmagruppen. 
Gitte Hemmingsen og Hanne Raun udgør Medarbejderfondens sekretariat. 
De fortæller her om de seneste tiltag i årets løb.

 Gitte Hemmingsen og Hanne Raun.

Sekretariatet kan kontaktes på: tlf. +45 3969 1144 eller på employee@vkr-holding.com
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Medarbejderfond for VKr Gruppen
breeltevej 18, 2970 Hørsholm, danmark
telefon +45 3969 1144
www.employeefoundation.com 

CVr-nr. 15 98 33 88


