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Vores nye tiltag - nyhedsbrev
Som noget nyt introducerer Medarbejderfond for VKR Gruppen et elektronisk
nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet vil blive udsendt to gange årligt og sendes til kontaktpersonen i de lokale
indstillingsudvalg, som herefter skal videreformidle til de øvrige medlemmer af
indstillingsudvalget samt evt. til opslagstavler o.lign.
Nyhedsbrevet vil indeholde eksempler på bevillinger og andre nyheder, som vi gerne vil
gøre opmærksom på.
Vi vil meget gerne høre fra dig, om du har kommentarer til nyhedsbrevet.

Årsrapport 2011
Årsrapport 2011 er blevet udarbejdet på dansk, engelsk, tysk og fransk og er blevet
udsendt til alle indstillingsudvalg. Såfremt du ikke har modtaget et eksemplar, så kan
årsrapporten også downloades på hjemmesiden www.employeefoundation.com. Du kan
naturligvis også kontakte sekretariatet og bede om at få tilsendt et eksemplar.

Hjemmeside

Medarbejderfond for VKR
Gruppen
Breeltevej 18
2970 Hørsholm

På Medarbejderfondens hjemmeside – som findes i en dansk og en engelsk udgave – står
mange af de informationer, som fremgår af informationsfolder og årsrapporten. Her er
det også muligt at læse om eksempler på bevillinger, ligesom ansøgningsskemaer kan
downloades.

Telefonnummer
3969 1144
E-mail
employee@vkr-holding.com
Vi er på internettet!
www.employeefoundation.com
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Hensigten med
Medarbejderfonden:

Eksempler på bevillinger

1. At yde økonomisk støtte til
nuværende og pensionerede
medarbejdere samt deres
nærmeste pårørende.

Benamputation

2. At yde økonomisk støtte til
almennyttige formål, som
foregår i lokalområdet
omkring det enkelte selskab i
Gruppen.
3. At uddele Villum Kann
Rasmussen Prisen til medarbejdere, der har ydet en
særlig indsats med afsæt i
Gruppens værdigrundlag.
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Alma Sawatzky og familien har gennemgået en svær periode og har i den forbindelse
fået støtte af Medarbejderfonden. Sønnen Michael på 22 år blev i sommeren 2010 syg
af en alvorlig vævssygdom. Det var nødvendigt at amputere benet under knæet, og da
Michael kom hjem fra hospitalet skulle han have nogen hos sig 24 timer i døgnet. I en
periode måtte Alma derfor helt hellige sig
sønnen.
Alma, der arbejder hos Loewen i Canada, er
tilbage blandt sine kolleger gennem ti år, men
nu på deltid, således at hun også kan
transportere Michael til genoptræning et par
gange om ugen. Alma og familien håber, at de
nu har lagt det værste bag sig, og hun
udtrykker en vigtig læring af forløbet: ”Man
ved aldrig hvad der venter…”

Vandresti i Givskud
Givskud Lokalråd etablerede i 2011 en vandre-/natursti øst for Givskud. Stien fører
vandreren gennem både skov og landbrugsarealer, og området er rigt på dyre-, fugle- og
planteliv.
Det enestående ved denne sti er, at den kan anvendes af mange forskellige grupper:
Private borgere der vil gå en tur, gymnastikforeningen som løbetræningsrute, skolen til
undervisning i naturfag og idræt og børnehavens børn på udflugt.
En del af ruten blev etableret med hjælp fra frivillig arbejdskraft. Støtten fra
Medarbejderfonden gik bl.a. til skilte på ruten.

Sekretariatet
Medarbejderfondens sekretariat
hjælper med information og
rådgivning i forbindelse med
ansøgninger.
Sekretariatet består af Gitte
Hemmingsen og Hanne Raun.
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