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Nyhedsbrev nr. 17 - november 2019

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, nyhedsbre-
ve etc. Send dit bidrag til Medarbejderfondens mailbox: employee@vkr-holding.com. 

Lad os høre fra dig

Medarbejderfondens kampagne fokuserer på 
bedre indeklima og er løbet af stablen i no-
vember måned. 

Tak til indstillingsudvalgene for deres medvir-
ken til, at kampagnen har været en succes!

Billederne viser Medarbejderfondens sekre-
tariat i gang med pakning af klimakort til de 
mange lokationer, og indstillingsudvalget hos 
VELUX France, der havde sørget for lækker 
sund morgenmad til medarbejderne i forbindel-
se med uddeling af klimakortene.

Ansøgningsfrister
Ansøgningsfrister for indsendelse af ansøgninger til behandling på Medarbejderfondens 
fire bestyrelsesmøder er fastlagt. 

Vi skal have din ansøgning senest på nedenstående datoer: 

4. marts 2020 - 13. maj 2020 - 19. august 2020 - 4. november 2020

Kontakt dit indstillingsudvalg for lokale frister, da din ansøgning skal være indstillingsud-
valget i hænde i god tid forinden ovenstående datoer. 

Sund & Sikker kampagnen 2019
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På anbefaling af en medarbejder i den polske fabrik NB 
Polska har Medarbejderfonden støttet håndboldklubben 
Student Sport Club Tuzinek. 

Klubben har som målsætning at udvikle børn både fysisk 
og intellektuelt gennem holdsport, og færdigheder som 
samarbejde, ansvarsbevidsthed og fair play kan bruges 
ud over sporten. Klubben drives primært af ildsjæle, der er 
gode til at involvere lokalsamfundets organisationer, heri-
blandt firmaer og fabrikker.  

Fattigdom blandt ældre i Tyskland er støt stigende, 
og for de værst ramte rækker folkepensionen end 
ikke til huslejen. I samarbejde med byens bolig-
nævn bygger det evangelisk-lutherske kirkesogn  i 
Norderstedt nord for Hamburg fire småboliger, på 
tysk ’Katenwohnungen’. 

Boligerne er bygget til ældre mennesker i bolignød. 
Halvandetværelsesboligerne er handicapvenlige og 
har køkken, badeværelse og alkove. Projektet ligger 
ca. 17 km fra VELUX Deutschland i Hamburg, som 
har foranlediget kontakten, og det har modtaget 
støtte fra Medarbejderfonden til indretning af én af 
boligerne.

Cykelskolen er et samarbejde mellem nonprofitorganisationen 
DGI Sydøstjylland og Kolding Kommune, der lærer kvinder af an-
den etnisk herkomst end dansk at cykle. 

At kunne cykle er ikke en selvfølge alle steder i verden, og med 
evnen til at cykle og dermed at være uafhængig af andre trans-
portformer forbedres kvindernes hverdag markant. Cykelskolen er 
også et godt eksempel på integration i Danmark.

Det lokale initiativ drives primært af frivillige; blandt disse er en 
medarbejder fra VELUX A/S, Kolding, som har stået for kontakten 
til Medarbejderfonden. Med den finansielle støtte fra Medarbejder-
fonden til cykelhjelme vil Cykelskolen fremover kunne fortsætte 
den flotte indsats – trods eventuel modvind på cykelstierne. 

Student Sport Club Tuzinek

Projekt ’Katenwohnungen’

Cykelskolen i Kolding

Her præsenterer vi nogle af de donationer, som vi har fået lov til at offentliggøre. Der er tale om tre vidt for-
skellige initiativer, men de har det til fælles, at de forbedrer lokalliv og velvære på tværs af Europa. 

Donationer


