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På Medarbejderfondens årsmøde i april blev Massimo Buccilli, VELUX Italia, 
erstattet af Elin Persson, HR Manager i Svenska Fönster, som er en del af  
DOVISTA Gruppen. 

Vi byder Elin velkommen i bestyrelsen og glæder os til at arbejde sammen 
med hende. 

Tak til Massimo for indsatsen! Han udtræder af bestyrelsen, da han ifølge 
fundatsen ikke kan genvælges.

Nyt bestyrelsesmedlem

Indstillingsudvalgene skal indsende og godkende ansøgninger via online legatsystemet inden følgende datoer: 
19. august 2019 – 6. november 2019

Ansøgninger, der er os i hænde senest ovennævnte datoer, vil blive behandlet på det næstfølgende bestyrel-
sesmøde. 

Husk, at fristen for indsendelse af nomineringer til Villum Kann Rasmussen Prisen 2020 er den 6. august 2019.

Ansøgningsfrister

Tillykke til dette års modtagere af Villum Kann Rasmussen Prisen! 
Tak for de fremsendte fotos:

KR Prisen 2019
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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. 

Patrick har netop afsluttet sin uddannelse på 
Fredericia Maskinmesterskole som maskinme-
ster, som er en bred, teknisk uddannelse, hvor 
man typisk vil arbejde med drift og vedligehold af 
maskiner, elinstallationer og IT i tekniske anlæg. 

Sidste sommer var Patrick i 10 ugers praktik hos 
Ringkøbing-Skjern Forsyning som del af uddan-
nelsen, og han var så glad for opgaverne, så han 
fortsatte med arbejde under studierne. Nu hvor 
han er færdiguddannet, er han blevet fastansat 
som projektleder på en pumpestation. Det er 
spændende, fordi arbejdsopgaverne spænder 
vidt fra tekniske beregninger og økonomi til ledel-
se af teamet.

Prøv at lukke det ene øje og gør følgende: 
tegn et hjerte på et stykke papir, og klip det ud 
bagefter. Ikke så let, vel? Det er virkeligheden 
for Joachim Mogielka.

Da Joachim var et år gammel, opdagede hans 
forældre, at der var noget galt med hans ene 
øjne. Det viste sig at være en sjælden kræft-
form (Retinoblastom), og han kom hurtigt på 
hospitalet i Gdansk. Efter et par måneder uden 
fremskridt valgte familien at få Joachim opere-
ret i Tyskland takket være økonomisk hjælp fra 
venner og familie.

Øjet blev fjernet - efterfulgt af fem ugers strå-
lebehandling. Kort efter fik Joachim det bedre, 
og han har lært at læse og navigere med det raske øje. Efter nogle år fik han desværre grå stær, som forstyrrede 
hans synssans, og han fik sværere ved at læse, hvilket han holder meget af.

Joachims far arbejder hos DOVISTA Polska, og han ansøgte Medarbejderfonden om et specielt forstørrelsesglas 
til computeren, så Joachim kan læse e-bøger og spille Minecraft, som han elsker!

Donationer
Ulykkelig hændelse - Polen

Lad os høre fra dig

Uddannelse - Danmark


