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Der kan stadig ansøges om 
støtte til situationer, der direkte 
eller indirekte er relateret til 
corona-pandemien. 

Vi har uddelt omkring 250 donationer 
siden puljens oprettelse i slutningen af 
marts måned 2020 med midler fra fami-
lien Kann Rasmussen, VKR Holding og 
Medarbejderfonden.

Vi vil gerne nå ud til så mange medarbej-
dere som muligt og vi kan kun opfordre 
til, at medarbejderne ikke holder sig til-
bage for at spørge, om en given situation 
kan opnå støtte. 

Vi kan støtte situationer, der ikke allere-
de støttes af de enkelte virksomheder og 
lokale sundhedssystemer.

Vi har spurgt Terese Christensen, som er 
musical-performer og datter af en med-
arbejder i VKR Holding, hvordan hun 
oplevede nedlukningen i foråret: “Jeg var 
på turne  med en forestilling, og der var 
selvfølgelig meget fokus på situationens 
udvikling, da vi jo spillede for ca. 1000 
mennesker hver aften. 

Vi var midt i en forestilling, da Danmark 
blev lukket ned, og det var en meget 
speciel oplevelse at gå på scenen og spille 

anden akt velvidende, at det måske ville 
blive sidste forestilling i meget lang tid. 
Efterfølgende blev vi hjemsendt, og kun 
en uge efter gik teatret konkurs - og jeg 
mistede derfor næsten et års engagement.

Det har selvfølgelig været en turbulent 
tid arbejdsmæssigt, men privat har jeg 
været meget taknemmelig for, at ingen 
i min omgangskreds har været ramt, og 
at vi generelt passer godt på hinanden i 
Danmark.

Jeg har modtaget økonomisk støtte fra 
Medarbejderfonden til et dubbing-kur-
sus. Det er noget, jeg har ønsket mig i 
mange år, men som ikke tidligere har 
kunnet lade sig gøre pga. mine arbejds-
tider på forestillinger. Da kalenderen 
pludselig blev ryddet, var det en oplagt 
mulighed for at lære et nyt ‘fag’, og jeg er 
meget glad for donationen, jeg har fået til 
kurset. På et dubbing-kursus lærer man 
at lægge stemme til tegnefilm, indtale 
speaks og lydbøger, og jeg glæder mig 
utroligt meget!”, slutter Terese.

Mange astmatikere og andre med sårbart 
helbred har haft det svært i den forløb-
ne tid. 

Hania, som er datter af Tomasz War-
da fra NB Polska, har lidt af forskellige 
allergier, bronkitis og lungebetændelse 
siden hun var ganske lille, og har udvik-
let astma. Hun tager en hel del medicin 
dagligt. 

For at støtte hendes i forvejen sårbare 
helbred har familien med fondens støtte 
indkøbt en luftrenser til hjemmet. 

Nyt fra 
corona-
puljen

Terese har modtaget støtte til et kursus.
Privatfoto

Hania har modtaget støtte til 
en luftrenser.

Privatfoto
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Dette nye uddelingsområde, hvor medar-
bejdere arbejder frivilligt på et byggepro-
jekt i Rumænien, har oplevet et totalt 
benspænd pga. coronapandemien. 

Vores samarbejdspartner Habitat for 
Humanity har lukket for byggeprojekter  
indtil udgangen af 2020 og de har ikke 
mulighed for at planlægge noget for 2021 
endnu. 

Trods usikkerhed om mulighederne for 
dette tiltag håber vi fortsat at kunne løbe 
det i gang i 2021. 

For mere information gå til
www.employeefoundation.com 

Live a dream 

I anledning af Medarbejderfondens 25 
års jubilæum i 2016 udskrev vi en kon-
kurrence om kr. 150.000 til hver af fem 
lokale projekter. 

I det danske vinderprojekt ”Vandha-
verne” har Skjern Udviklingsforum i 
samarbejde med den lokale produktions-
skole fået en underjordisk opstuvnings-
tank fra det tidligere Farveri i Skjern til 
at genopstå som interaktiv vandkunst og 
vandlabyrint.

”Projektet vil bringe liv i et gammelt 
industriområde til gavn for hele Skjern. 

Der er mange muligheder i anlægget, 
som vil kunne bruges hele året. Jeg glæ-
der mig til at se det færdige resultat”, 
siger Finn Hangaard Olesen, der er 
direktør for Gåsdal Bygningsindustri i 
Skjern, der indstillede projektet.  

Det visionære projekt er stødt på en del 
vanskeligheder undervejs, men nu er det 
ganske vist: Der arbejdes hårdt på bygge-
pladsen! Den store indvielse af Vandha-
verne er dog udskudt til foråret 2021.

Beløbet fra Medarbejderfonden er gået 
til bænke og vandbassiner.

Vandhaverne i 
Skjern, Danmark

Byggeprojekt med Habitat for Humanity.
Habitat for Humanity
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I hvert af VKR Gruppens selskaber er et 
indstillingsudvalg. Selskabets størrelse og 
organisering afgør medlemmernes antal. 
Som minimum er der én person, som er  
kontakt til os i sekretariatet og som kan 
behandle og godkende ansøgninger.

Medarbejderne og deres familier kan selv 
indtaste ansøgninger i det online ansøg-
ningssystem, men det lokale indstillings-
udvalg kan også hjælpe. Udvalgets med-
lemmer mødes jævnligt og behandler de 
indkomne ansøgninger.

Indstillingsudvalget har således en vigtig 
rolle med at hjælpe og rådgive medarbej-
derne. Det er det første vigtige led, inden 
ansøgningerne videresendes til Medar-
bejderfondens sekretariat og bestyrelse.

Ofte gør indstillingsudvalget en stor 
indsats for at informere om støttemulig-
hederne i Medarbejderfonden. Det kan 

fx ske på månedsmøder, hvor chancen 
gribes for at videreformidle seneste nyt, 
give en status på, hvor mange kolleger 
fonden har kunnet hjælpe, fortælle om 
kommende kampagner fra fonden. Det 
er også indstillingsudvalgets medlemmer, 
der som de første får at vide, om ansøg-
ningerne er imødekommet, så de kan 
give den gode besked videre til medar-
bejderne. 

Medarbejderfonden opfatter indstillings-
udvalgets medlemmer som uundværlige 
ambassadører, som har fingeren på pul-
sen og som på bedste vis kan hjælpe med-
arbejdere, som ikke selv har tænkt på at 
spørge om hjælp i en vanskelig situation. 
Der er virkelig mulighed for at gøre en 
positiv forskel for kollegerne.

Kontakt Medarbejderfondens sekretariat 
for mere information om den vigtige op-
gave at være i et indstillingsudvalg.  

Indstillingsudvalg
Alle selskaber har som udgangspunkt et indstillingsudvalg

Indstilingsudvalget i  
VELUX France 
under Sund & Sikker 
kampagnen 2019.
Medarbejderfonden

Har du set vores Face-
book-side? 

Vi vil gerne have, at så 
mange som muligt følger 
vores side. Vi håber via 
Facebook at kunne nå 
VKR Gruppens ca. 16.000 
medarbejdere. 

Med jævne mellemrum 
lægger vi nyheder på sid-
en. Bidrag fra jeres lokale 
arbejde - små historier, 
fotos, kommentarer - er 
velkomne. 

Læg dem direkte på Face-
book-siden eller send dem 
til employee@vkr-holding.
com. 

NYTTIGE LINKS

www.facebook.com/employeefoundation
www.employeefoundation.com
employee@vkr-holding.com
www.vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon. aspx?bruger

DEL DIN HISTORIE
Har du modtaget en donation fra 
Medarbejderfonden? 
Hvis du har lyst til at dele din historie med 
tekst og billede til en artikel i vores medier, 
vil sekretariatet meget gerne høre fra dig. 

ANSØGNINGSFRISTER
I 2020 skal indstillingsudvalgene sørge 
for, at ansøgninger er sekretariatet i hænde 
senest 4. november. 
De indkomne ansøgninger vurderes af 
Medarbejderfondens bestyrelse.
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