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I år er det 50 år siden, Villum Kann Rasmussen formulerede Mønstervirksomheds-
målsætningen, som siden 1965 har været udgangspunkt for, hvordan vi arbejder i 
VELUX Gruppen. Lars Kann-Rasmussen fortæller i dette nummer, hvordan Møn-
stervirksomhedsmålsætningen også i dag kan være god at navigere efter. Og han 
håber, at ejerforholdet med VILLUM FONDEN som hovedaktionær kan være med 
til at sikre, at Mønstervirksomhedsmålsætningen overlever.
VILLUM FONDEN har i år fået Jens Kann-Rasmussen som ny bestyrelsesformand. 
Han lægger stor vægt på, at fonden dels skal bestræbe sig på at være en mønster-
værdig ejer af firmagruppen, dels skal skabe mest mulig almennytte for de penge, 
der deles ud, bl.a. ved at være grundig med at udvælge projekterne. 
VELUX Gruppen arbejder med samfundsnyttige produkter, og vi forbedrer løben-
de disse produkter, så de ikke alene lever op til kundernes ønsker og behov, men 
også sætter nye standarder. De, der bruger vores produkter og får erfaring med 
dem i dagligdagen, skal derfor også være med til at udvikle dem. Det er tankegan-
gen bag initiativet ”Enhance Customer Focus”, hvor vi går i dialog med boligejere, 
håndværkere og arkitekter for at inddrage dem mere i produktudviklingen og få 
deres værdifulde input til at gøre produkterne endnu bedre. Efter de første pilot-
projekter er begejstringen stor, både hos kunderne og hos de kolleger, der har  
været med i ini tiativet. 
I produkttemarækken kan du denne gang komme helt tæt på polyuretanvinduet, 
som vi fremstiller på fire fabrikker i Tyskland, Polen, Slovakiet og Danmark. Det 
har en kerne af træ og en vedligeholdelsesfri overflade af polyuretan. Du kan også 
læse om, hvordan teknologien oprindeligt blev betragtet med skepsis, og om hvor-
dan vi gennem talrige forsøg arbejdede os frem til en løsning, som markedet har 
taget rigtig godt imod. I dag har vi et omfattende produktprogram af PU-vinduer.
Som led i at omstille produktions- og logistiknetværket lukkede fabrikken FJM i 
Skotland i april, og BTC-B i Danmark stopper med udgangen af 2015. Hvordan  
arbejdsplads og medarbejdere har tacklet den situation, kan du læse om i artiklen 
”En trist oplevelse”.
Denne udgave indeholder også et klistermærke og nyt om de fem VELUX Værdier, 
der understøtter vores praktiske tilgang til arbejde og samarbejde.
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Mønstervirksomhed
I år er det 50 år siden, at Møn-
stervirksomhedsmålsætningen 
blev formuleret af Villum Kann 
Rasmussen. Lars Kann-Ras-
mussen fortæller i et interview 
om målsætningens rolle som en 
ambition, vi fortsat skal stræbe 
efter at efterleve. 
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Kunder med i nye projekter 
Boligejere, håndværkere og arkitekter skal 
med på råd, når vi udvikler nye produkter. 
Indtil nu er der gennemført seks pilot-
projekter, hvor kunderne har været med  
til at præge resultatet. Fire nye projekter 
er nu sat i gang. 

Omstilling 
Hvordan er det pludselig at få at vide, 
at din arbejdsplads skal lukke? Det  
har en række kolleger i Skotland og 
Danmark oplevet. Tre medarbejdere 
fra BTC-B i Danmark fortæller, hvor-
dan de har oplevet processen. 
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Ny formand i VIlluM fONDEN 
Jens Kann-Rasmussen er i år blevet 
formand for VILLUM FONDEN og for-
tæller om den dobbelte opgave, fon-
den har som ejer af firmagruppen og 
som almennyttig fond, der skal gøre 
mest mulig nytte, når de indtjente 
penge deles ud til projekter. 
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Del af noget vigtigt 
– At arbejde i LKR-Hungary er som at 
være del af noget vigtigt. Hver dag er  
du med til noget nyt for at nå vores mål, 
siger Zsófia Bokor, som arbejder med 
kommunikation på den ungarske fabrik. 

6Vindue skaber stolthed 
I temarækken om produkter ser vi 
denne gang på polyuretanvinduet, 
som produceres på fire fabrikker. 
Medarbejderne, som er med til at 
fremstille det hvide vindue med den 
vedligeholdelsesfri overflade, er  
meget stolte af produktet. 



Vores strategi om at investere og effektivisere os ud af krisen virker: Med en mere  
effektiv organisation og det bedste produktprogram i branchen står vi stærkere end  
nogensinde. Samtidig er der spæde tegn på, at markedet er i bedring – så nu er det  
tid til at skifte gear. Og sælge flere vinduer!

Nu går vi efter vækst!
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Da vi gjorde årsresultatet for 2014 op 
tidligere på året, konkluderede jeg, at vi 
efter en lang periode med svære ramme-
betingelser og for høje omkostninger var 
tilbage på sporet, og at vores indtjening 
var forbedret. Sådan er det stadig. Og 
det flotte resultat er ikke kommet af sig 
selv. 

Indsats og investering bærer frugt
Midt under finanskrisen, hvor mange 
virksomheder måtte dreje nøglen om, 
havde vi på grund af vores stærke  
ejerstruktur mulighed for at investere  
1,7 mia. kr. i vores nye generation af oven-
lysvinduer. Samtidig gennemførte vi en 
række ændringer af vores organisation, 
og vi gjorde en stor indsats for at ned-
bringe produktionsomkostningerne.
Det har virket! Det er glædeligt at se, at  
vi ved at vælge en offensiv strategi og 
takket være en målrettet og stærk ind-
sats fra VELUX teamet har formået at 
styrke vores position, forbedre vores  
organisation og nedbringe vores omkost-
ninger, så vi i dag står stærkere end  
nogensinde; vi har det bedste produkt-
program i branchen, og vi er et stærkt 
globalt team, der hver eneste dag arbej-
der på at gøre tingene bedre og opnå  

stadig bedre resultater sammen. Så langt 
så godt. Vi har konsolideret os og gearet 
op. Hvad skal der så ske nu, kunne man 
spørge sig selv.  
I de seneste år har vores salgstal vist lav/
ingen vækst. Den primære årsag er, at 
der har været økonomisk og politisk usik-
kerhed i store dele af verden. Nu er der 
spæde tegn på, at markedet er i bedring, 
og tiden er inde til, at vi styrker vores 
kommercielle indsats og går efter vækst. 
Vi ønsker at skabe vækst i vores kerne-
forretning. At sælge flere vinduer. Og at 
udbygge vores position. Vi skal med an-
dre ord skifte gear og speede op. 

Kendte og nye veje til vækst
Siden 2012 har vi succesfuldt lanceret 
vores nye generation af ovenlysvinduer 
land for land. Med Rusland som det sid-
ste marked vil ny generation inden længe 
være fuldt implementeret, og vores pro-
duktprogram er almindeligt anerkendt 
som branchens bedste. Kunderne er be-
gejstrede for det nye vindue, der giver 
bedre energieffektivitet, mere dagslys  
og øget komfort. 
I den samme periode har vi investeret 
massivt i VELUX ovenlysmoduler for at 
skabe vækst i vores forretning. Det er et 

nyt forretningsområde for os, og derfor 
er det glædeligt, at vi i stigende grad op-
lever, at referencecases leder til flere og 
flere ordrer. Siden vi solgte de første 
ovenlysmoduler i 2011 har vi for hvert år 
fordoblet salget på dette område. Den 
nye generation af ovenlysvinduer udgør 
vores kerneforretning – og det er som ud-
gangspunkt her, vi ser et stort potentiale 
for vækst. Dertil kommer VELUX ovenlys-
moduler og vores øvrige produktområder, 
som gardiner, rulleskodder, ovenlyskupler, 
lystunneller, elektriske produkter og tilbe-
hørsprodukter. 
Det er altafgørende, at vi også inden for 
disse produktområder fortsat videreud-
vikler og forbedrer vores tilbud, så vi til 
enhver tid lever op til kundernes forvent-
ning om innovative produkter af høj kva-
litet, sætter nye standarder og konsolide-
rer vores position som markedsleder. Et 
eksempel på et spændende projekt med 
det formål er vores arbejde med at for-
bedre vores fjernbetjening, som vi ønsker 
at drive til et nyt niveau.
Vi arbejder også målrettet på at udvikle 
nye områder og bringe nye tilbehørspro-
dukter på markedet: I august lancerede vi 
Smart Ventilation i Tyskland. Smart Ven-
tilation er en automatisk styret åbning af 
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gribelisten, som med varmegenvinding 
kan sikre kunderne en optimal udluftning. 
Men vi ønsker mere. Og vi prøver nye veje. 
I VELUX Management Group har vi ind-
ledt et samarbejde med en gruppe eks-
terne innovationseksperter. Deres op-
gave er at udfordre os til at tænke ud af 
boksen og søge nye måder at booste 
væksten på. Som led i projektet har vi 
været ude og besøge en lang række euro-
pæiske og amerikanske boligejere og 
håndværkere. Det er altid noget særligt 
at møde kunderne, og det er mit klare 
indtryk, at kundernes tillid til vores pro-
dukter og til os er stor. Den tillid skal vi 
værne om og fortsat gøre vores bedste 
for at leve op til.

Vækst handler også om at arbejde  
effektivt 
Innovation er et centralt område, når vi 
skal vækste. Og når vi skal styrke vores 
position, handler det ikke kun om produk-
terne. Vi skal også sikre, at organisatio-
nen er så effektiv som muligt. 
Tidligere i år startede vi en forandring i 
vores produktudviklingsorganisation, 
som vi har delt op i innovation, ny pro-
duktteknologi og optimering af eksiste-
rende produkter. Formålet er at blive 

bedre og hurtigere til at bringe nye,  
robuste og salgbare produkter på mar-
kedet og fortsætte med at reducere  
vores produktomkostninger. 
Ansvaret for at udvikle og lede VELUX 
teamet i den rigtige retning ligger til en-
hver tid i VELUX Management Group, og 
det er vigtigt for vores handlekraft og  
evne til at håndtere de aktuelle udfor-
dringer, at vi har den bedst mulige top-
ledelse. Vi gennemførte derfor en reduk-
tion i antallet af VMG-medlemmer før 
sommeren fra otte til seks medlemmer, 
så VMG i dag – udover mig – består af di-
rektørerne for Supply Chain & Produkter, 
Finans & IT, Marked, Brand samt People 
& Strategy.
For at styrke de kommercielle kompeten-
cer i markedsorganisationen traf jeg be-
slutning om at lade tidligere direktør for 
Altaterra, David Briggs, overtage Jacob 
Schambyes ansvar som markedsdirektør 
i VELUX Gruppen fra 1. september.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at  
byde David Briggs tilbage til en helt cen-
tral position i VELUX Gruppen og takke  
Jacob Schambye for hans store indsats 
og bidrag til VELUX Gruppens udvikling.   

Vi har det, der skal til
Jeg er overbevist om, at et øget fokus på 
vækst og innovation og de nævnte æn-
dringer vil styrke vores organisation, vo-
res performance og vores evne til at leve 
op til den tillid, vores kunder har til os. 
Dermed er vi bedre forberedt til de udfor-
dringer, vi forventer at møde i de kom-
mende år. Vi må ikke glemme, at tillid er 
noget, man gør sig fortjent til. Vi har  
opbygget kundernes tillid ved igennem 
næsten 75 år at levere produkter af høj 
kvalitet og enestående kundeservice – 
før, under og efter salget. Vi skal sørge 
for, at det bliver ved med at være sådan. 
Og vi skal blive ved med at forbedre vores 
produkter, styrke vores gode relationer til 
kunderne – og til hinanden.
Når jeg tænker på den måde, vi arbejder 
på som One VELUX Team, og når jeg 
mærker det helt særlige engagement, der 
driver os, så er jeg overbevist om, at vi – 
med vores samlede indsats – nok skal nå 
de ambitiøse mål, vi har for fremtiden.

Jørgen Tang-Jensen,
adm. direktør



Enhance Customer Focus  

Bringer os tættere 
      på kunderne
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Ved vi nok om kundernes ønsker og behov, når vi udvikler 
nye produkter? Et nyt initiativ skal sikre, at kunderne 
kommer endnu tættere på produktudviklingen.  

Tekst: Charlotte Støvring

Hvad er vigtigt for boligejerne, når de  
køber ovenlysvinduer og gardiner? Og 
for arkitekterne og håndværkerne? Skal 
isoleringsgraden være helt i top? Eller 
skal vinduesrammen have en bestemt 
farve og gardinet mørklægge 100 %?  
Et nyt initiativ skal bringe VELUX Grup-
pen endnu tættere på kundernes drøm-
me og ønsker, så nye produkter passer 
bedst muligt til markedets behov. Initiati-
vet, der har fået navnet Enhance Custo-
mer Focus (ECF), tager udgangspunkt i 
eksemplets magt. Det vil sige, at dialogen 
med kunderne bliver afprøvet i en række 
pilotprojekter for at finde frem til de  
bedste metoder til at inddrage kunderne  
i produktudviklingen.  
I det sidste år er der gennemført seks  
pilotprojekter i ECF-regi, og begejstrin-
gen er stor – både blandt kunderne og  
de medarbejdere, der indtil videre har 
del taget.  

Samarbejde om nyt gardin 
Lise Bruhn, kategorichef for Energy Con-
trol i VELUX A/S, er en af dem, der har 
været i tæt dialog med slutbrugerne om 
udviklingen af et nyt energigardin, der 
lanceres i 2016.  
– Dialogen med forbrugerne har givet 
meget. Vi fik værdifulde input om deres 
holdninger til indeklima og energibespa-
relser, som vi kunne bruge i den videre 
produktudvikling. Internt var det spæn-
dende for os alle både i Product Manage-
ment og i produktudviklingen at tale di-
rekte med forbrugerne, præsentere dem 
for konkrete bud på et nyt gardin og få 
deres feedback. Det har også gjort den 
efterfølgende udviklingsproces mere  
effektiv, fortæller Lise.  

Tæt samarbejde med restaurerings
arkitekt 
I februar 2015 blev et nyt vindue til histori-
ske bygninger lanceret i Danmark. Vinduet 
er et godt eksempel på, hvordan for eksem-
pel arkitekter og myndigheder kan være 
med til at forme fremtidens løsninger.  
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For kategorichef Lene Rude, der har an-
svaret for udvikling af Special Function-
vinduer i VELUX A/S, har samarbejdet 
med de eksterne parter med speciale i  
historiske bygninger været helt afgøren-
de for at nå frem til det rigtige produkt.  
– Foranalysen, som vi gennemførte sam-
men med en erfaren restaureringsarki-
tekt, definerede nogle klare rammer for 
produktudviklingen. Opgaven var at ud-
vikle et vindue til beboelsesrum. Et vin-
due, der arbejder sammen med taget 
uden at gøre væsen af sig, og som pati-
nerer smukt over tid, fortæller Lene.  
Sammen med arkitekten var projekt-
teamet rundt og kigge på loftsrum med 
gamle støbejernsvinduer. Støbejern er 
dog ikke optimalt, da det danner kulde-
broer og kondens; så en del af opgaven 
var også at finde alternative materialer 
til vinduet.  
– Vi valgte zink og kobber til den udven-
dige beklædning. Disse materialer bliver 
smukkere med tiden, og ofte er de at fin-
de på de gamle tage i forvejen i form af 
inddækninger og tagrender. Indvendigt er 
der trækarm og -ramme. Der er også ud-
viklet et rullegardin med mørklægnings-
dug og læderstrop, så der er hele vejen 
brugt materialer, der bare bliver smukke-
re med tiden, siger Lene og tilføjer: 
– Æstetikken er helt afgørende, når vi  
taler om historiske bygninger. Det har 
dialogen med myndigheder og arkitekter 
bekræftet os i. Kunsten for os er så at 
balancere kravene til æstetik med vores 
viden om, hvordan man udvikler et vin-
due, der bidrager til et godt indeklima. 
Projektet har for mig bevist, hvor meget 
vores potentielle kunder og samarbejds-
partnere kan bidrage med, hvis vi åbner 
op og indbyder til dialog.  

Næste pilotprojekter godt i gang 
Erfaringerne fra pilotprojekterne og in-
formation om ECF generelt blev præsen-
teret på et internt seminar for ledere fra 
både produktudvikling og Global Product 
Management i maj, og de næste ECF-pro-
jekter er allerede skudt i gang. 

Det nye vindue til fredede bygninger i Danmark 
er udviklet i samarbejde med myndigheder og en 
restaureringsarkitekt. 
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– I de første pilotprojekter involverede vi 
kunderne i projekter, vi allerede var i gang 
med at udvikle. Nu satser vi på at tale 
med kunderne i den helt tidlige koncept- 
og idefase, hvor projekterne først lige er 
ved at tage form. På den måde kan vi tid-
ligt afgøre, om vores ideer overhovedet er 
interessante for markedet, og kunderne 
kan være med til at skabe grundlaget for 
vores udvikling, fortæller Frederik Gier-
ding, som fra sin plads i Global Product 
Management er med til at drive projek-
tet. 

Viser vejen frem  
ECF er sat i søen for at øge VELUX Grup-
pens konkurrenceevne ved at bringe virk-
somheden tættere på kundernes behov 
og ønsker.  
Ifølge Kent Holm, projektejer af ECF, teg-
ner erfaringerne fra de første projekter et 
lovende billede af den store værdi, projek-
tet kan være med til at skabe både for 
kunderne og internt i VELUX Gruppen. 
– Pilotprojekterne har bevist, at vores 
kunder er meget positive over for at ind-
gå i et tættere samarbejde med os. Den 
feedback, vi har fået fra dem, der har  
været med i ECF indtil nu, er kun positiv. 
Internt peger folk på fordelene ved, at vi 
arbejder tæt sammen på tværs af salg, 
udvikling og produktion, og på at alle har 
en fælles forståelse af baggrunden og  
intentionerne i projektet. Når vi ved, hvad 
der giver værdi for kunderne, bliver udvik-
lingsprocessen mere effektiv til glæde for 
alle, siger Kent.  
Han understreger samtidig, at projektet 
kun lige er begyndt. Det vil tage form,  
efterhånden som flere pilotprojekter gen-

nemføres, og der kan konkluderes på, 
hvordan inddragelsen af kunderne virker 
bedst muligt for VELUX Gruppen. 

Kom frem med dine ideer 
VELUX Gruppen har altid involveret kun-
derne i forbindelse med produktudvik-
ling, men ECF intensiverer og strukture-
rer arbejdet.
Når det er sagt, skal man dog også huske 
at notere sig Apple-stifter Steve Jobs’ 
udsagn om, at ”det er rigtig svært at de-
signe produkter med hjælp fra fokus-
grupper. Ofte ved folk ikke, hvad de vil  
have, før man viser det til dem.”
Derfor er det vigtigt, at alle medarbejde-
re, der har en god ide, går ind på VELUX 
Intranet, Product, Ideas, og bidrager med 
viden og ideer den vej. 

Besøg på otte byggepladser i Polen og England skal give input til nye løsninger. Her præsenteres ECF-projektet 
for ledere i Product Management og produktudvikling før rundturen til byggepladserne.  

Folk fra projektteamet følger, hvordan hånd-
værkerne bygger ovenlysvinduer ind. 
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Sådan arbejder vi med Enhance Customer focus 

•  Det strategiske projekt blev sat i gang sidst i 2013 som et 
tværorganisatorisk projekt.   

• Det overordnede formål med projektet er at gøre VELUX 
Gruppen endnu mere konkurrencedygtig ved at bringe os tæt-
tere på kunderne. Dette vil sikre, at vi også i fremtiden udvik-
ler de produkter og services, som bedst muligt opfylder kun-
dernes behov og ønsker.   

•  Initiativet er inspireret af tanker om “Åben innovation”, hvor 
virksomheder i stigende grad udvikler nye produkter sammen 
med deres kunder. 

•  ECF anvendes typisk både i den tidlige idefase og i selve udvik-
lingsfasen. 

•  ECF’s første fase med seks pilotprojekter blev afsluttet i slut-
ningen af 2014. Anden fase med fire pilotprojekter kører indtil 
udgangen af 2015. 

•  Når anden fase er afsluttet, bliver det besluttet, hvordan det 
videre arbejde skal forløbe. 

•  Der er udarbejdet guidelines til at understøtte proces og dia-
log med kunderne, og eksempler på projekter og lignende vil 
løbende blive kommunikeret på VELUX intranet. 

•  For at høre mere om ECF-projektet og pilotprojekterne, kon-
takt Frederik Gierding eller Susanne Bøgh. 

Nyt vindue til historiske bygninger: 
Sådan har vi indsamlet input fra myndigheder og arkitekter  
 

•  Møder med Kulturstyrelsen i Danmark for at afklare holdnin-
ger og krav til tagvinduer til fredede bygninger.

•  Samarbejde med restaureringsarkitekt om udvikling af kon-
cept og inspirationsture til historiske bygninger. 

•  Møde med restaureringsarkitekter i Københavns Kommune 
for at afklare produktkonceptets relevans for bevaringsvær-
dige bygninger.

•  Præsentation af designmodeller for Kulturstyrelsen. 

Nyt energigardin: 
Sådan har vi indsamlet input fra forbrugerne 
 

•  Der blev gennemført to fokusgruppeundersøgelser med otte 
personer i hver. 

•  Deltagerne havde ovenlysvinduer i deres hus, men ikke energi-
gardiner. 

•  Samtalerne blev gennemført af et eksternt analysefirma. 

•  Vi havde en generel snak med forbrugerne om energibespa-
relser og godt indeklima. Derefter præsenterede produktud-
viklerne fra Skjern fire konceptforslag for slutbrugerne, og vi 
fik deres reaktioner på modellerne. 

•  Udover input fra de to fokusgrupper har vi på webshoppen i 
England, Tyskland og Frankrig spurgt kunder, der havde købt 
et energigardin på VELUX e-shop, hvorfor de havde valgt net-
op det gardin. I alt deltog 75 kunder fra de tre lande. 



Da Lars Kann-Rasmussen i marts sidste år trådte ud af VILLUM FONDENs bestyrelse, kom hans 
ældste søn, Jens Kann-Rasmussen (JKR), ind. I marts i år blev JKR formand for samme besty-
relse. VILLUM FONDEN ejer 90 % af VKR Holding firmagruppen. 

Vi skal turde 

Tekst: Anita Søe Beilin 

Jens Kann-Rasmussen har i to omgange 
været observatør i VILLUM FONDEN,  
en rolle som medlemmerne af stifterens 
familie har på skift. I marts sidste år, hvor 
Lars Kann-Rasmussen trådte ud, blev 
JKR medlem af fondens bestyrelse. Og 
fra marts i år har han overtaget pos ten 
som formand for bestyrelsen. 

Hvordan vil du beskrive VILLUM  
FONDENs opgaver? 
– Der er to hovedformål: 
Dels at være en mønsterværdig ejer af 
firmagruppen. Det foregår rent praktisk 
ved, at meget af ansvaret er delegeret til 
VKR Holdings bestyrelse, hvor der sidder 
professionelle folk, heriblandt en repræ-
sentant fra fonden. Vi skal være en an-
svarlig og aktiv ejer, men vi er ikke en er-
hvervsdrivende fond.  
Dels at få mest mulig almennytte for de 
penge, vi deler ud. Det gør vi ved at være 
grundige med at udvælge projekterne, 
men samtidig huske risikovilligheden. I de 
senere år er fonden i højere grad også be-
gyndt selv at opdyrke projekter for at få 
endnu mere almennytte for pengene. 
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En vigtig grund til at vi skal være gode  
til det, vi gør, er, at vi skal respektere de 
mange, mange mandetimer, der ligger 
bag resultaterne i firmagruppen, og som 
skaber muligheden for fondens uddelin-
ger. Det er et stort ansvar, og det tager  
vi på os. 

Hvad er fondens fokusområder? 
– VILLUM FONDEN koncentrerer sin ind-
sats på fire områder: 1. Teknisk og natur-
videnskabelig forskning, 2. Hjælp til so-
cialt udsatte børn og unge i Østeuropa  
og Grønland, 3. Miljø og 4. Øvrige store 
opgaver.
Teknisk og naturvidenskabelig forskning 
er det største område; herunder hører 
også fondens årslegat for teknisk forsk-
ning, en af de største forskerpriser i  
Danmark.
På det sociale område har vi for eksempel 
støttet en polsk udgave af “RoboBraille”, 
et system der kan konvertere tekst til 
syntetisk tale og blindskrift (Braille) til 
glæde for blinde og svagt seende, så de 
nemmere kan få uddan nelse og job.
Miljø har fået større fokus, efter at VIL-
LUM FONDEN stiftede KR Foundation. 
Denne fond skal med 100 millioner kroner 

Et af de markante projekter, som VILLUM FONDEN har støttet de seneste år, er Moesgaard Muse-
ums nye udstillingsbygning ved Aarhus, der åbnede i efteråret 2014. Museet rummer arkæologiske 
og etnografiske udstillinger i international klasse.
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om året de næste ti år netop være med til 
at prøve at skabe nogle tilgange, der i hø-
jere grad formår at bringe verden ud af 
de problemer, vi står over for med hensyn 
til nedbrydning af miljøet og klimaæn-
dringer. 
Øvrige store opgaver er typisk større kul-
turelle projekter, for eksempel restaure-
ringen af glasmalerierne i Sainte-Chapel-
le-kirken i Paris eller det ny Moes      gaard 
Museum ved Aarhus.  

Hvordan prioriterer I jeres uddelinger? 
– Vi bliver hele tiden klogere og prøver at 
blive bedre til det, vi gør. Det er jo rigtig 
mange penge, vi deler ud, omkring en mil-
liard kroner om året, når vi regner midler-
ne til VELUX FONDEN og Medarbejder-
fonden med. Det er hele tiden en balance, 
hvordan vi skal fordele pengene. Det har 
ændret sig over tid, senest med det for-
stærkede fokus på miljø, og det kan æn-
dre sig igen.  

Hvordan vil du beskrive forholdet mellem 
fonde og forretning? 
– Forretningen og fondene fungerer helt 
adskilt. Firmagruppen kører sin forret-
ning, og fondene udfører deres arbejde i 

henhold til deres respektive fundatser.  
Vi kan fra fondene naturligvis “anspore” 
til mønsterværdig adfærd, for eksempel 
via Medarbejderfonden, der med midler 
fra VILLUM FONDEN blandt andet udde-
ler KR-prisen til medarbejdere, der ud fra 
den enkeltes forudsætninger i særlig grad 
lever virksomhedens værdier og dermed 
viderefører mønstervirksomhedsmålsæt-
ningen, som min farfar, Villum Kann Ras-
mussen, formulerede.  

Hvad er vigtigst for dig som formand for 
VILLUM FONDENs bestyrelse? 
– Det er supervigtigt, at vi er dygtige til 
at leve op til vores formål om at være en 
god ejer af firmagruppen. Og så er det 
vigtigt at følge med tiden, hele tiden blive 
bedre og måle på, om det, vi gør, virkelig 
også gør en forskel. Og vi skal turde, så vi 
ikke stivner i risikoforskrækkethed, men 
for eksempel selv opdyrke projekter, hvis 
vi synes, at noget er vigtigt nok.
Også her gælder det, at “Et forsøg er bed-
re end 1.000 ekspertantagelser”.

Den omfattende restaurering af kirken La Sainte-Chapelle i Paris har modtaget støtte af 
VILLUM FONDEN. Kirken er et mesterværk inden for gotisk arkitektur og glasmalerier.

Jens Kannrasmussen 
Jens Kann-Rasmussen er barnebarn af firma-
gruppens stifter, Villum Kann Rasmussen, og 
søn af mangeårig direktør og bestyrelsesfor-
mand Lars Kann-Rasmussen. Han er uddan-
net maskiningeniør og har arbejdet i VELUX 
Gruppen gennem mange år i en række selska-
ber og funktioner i Danmark, Skotland og 
Tyskland. I dag er han mellemleder i VELUX 
Gruppen. 
JKR er medlem af bestyrelsen for det tyske 
salgsselskab og af bestyrelsen for selskabet 
Exhausto, der er delvist ejet af VKR Holding. 
Han har tidligere været medlem af VKR Hol-
dings bestyrelse, og senest har han påtaget 
sig rollen som formand for bestyrelsen i  
VILLUM FONDEN. 

Bestyrelsen for VIlluM fONDEN 
Bestyrelsen består af Jens Kann-Rasmussen 
(formand), Steen Riisgaard (næstformand), 
Bjarne Gråbæk Thomsen, Peter Landrock, 
Anja Boisen, Eva Zeuthen Bentsen og Astrid 
Kann-Rasmussen (observatør).



Zsófia Bokor er 26 år og har i to år arbejdet med kommuni-
kation på den ungarske fabrik, LKR-Hungary. Blandt meget 
andet udgiver hun et lokalt medarbejderblad og rådgiver  
ledelsen om kommunikation.  

Solskin gør os 
   lykkeligere 

Tekst: Anita Søe Beilin 

Før Zsófia Bokor kom til VELUX Gruppen, 
arbejdede hun i et af Ungarns største 
kommunikationsbureauer, hvor hun hav-
de kunder fra både bil- og skønhedsindu-
strien og fra finansverdenen.  
– Da jeg fik jobbet i LKR-Hungary, spurg-
te en af mine daværende kolleger, hvad 
jeg skulle lave i en virksomhed, der frem-
stiller ovenlysvinduer, fortæller hun.  
– Hvordan skulle det kunne være spæn-
dende? Men forestil dig lige, hvor stor 
en udfordring det er at koordinere kom-
munikationen til over 1.000 mennesker 
med vidt forskellige baggrunde og opga-
ver. Det er mindst lige så spændende som 
mit arbejde i bureauet, hvor jeg havde ti 
forskellige kunder på én gang. 

God kommunikation virker 
– At arbejde i LKR-Hungary er som at 
være del af noget vigtigt, siger Zsófia  
Bokor. – Hver dag er du med til noget nyt 
for at nå vores mål, som er det samme 
som alle steder i VELUX Gruppen: At 
bringe dagslys ind i menneskers hverdag. 
Det lyder måske lidt sentimentalt, men 
jeg tror virkelig på, at vi gør noget godt 
for samfundet.  
Zsófia er kommunikationsspecialist i 
LKR-H. Hun skal sikre, at fabrikkens kom-
munikation bygger på VELUX Gruppens 
overordnede strategi og samtidig dækker 
LKR-Hs lokale behov. Hun står for indhol-
det på infoskærmene og det interne med-
arbejderblad, som blev lanceret i juni 
2014. Hun finder de gode historier og  
formidler dem internt og eksternt.  
– Jeg fungerer som konsulent for vores 
ledelse, fortæller hun. – Jeg deltager i de-
res møder og rådgiver om, hvad der skal 

12

PO
RT

R
Æ

T

kommunikeres til medarbejderne og 
hvordan. Hvis der skal ske ændringer eller 
køres et projekt, hjælper jeg med at ud-
vikle en kommunikationsplan, der passer 
til målgruppen, og formulerer budskaber-
ne. Jeg kan rigtig godt lide at se, at man 
med god kommunikation kan opnå, at 
medarbejderne forstår, hvad det er, ledel-
sen gerne vil. Og endnu mere vigtigt, at 
de også forstår, hvorfor ledelsen har ta-
get den beslutning. 

ud til medarbejderne 
Zsófias dag begynder typisk med et  
møde i HR-afdelingen, hvor alle aktuelle 
emner og kommende aktiviteter bliver 
diskuteret for at sikre, at alle er velinfor-
merede og afstemte. 

De fleste dage skal infoskærmene opda-
teres med de nyheder, der kommer fra  
lederne i løbet af dagen. Der er også næ-
sten altid artikler, der skal skrives til det 
næste medarbejderblad. 
– I løbet af dagen deltager jeg typisk i for-
skellige leder- eller projektmøder, fortæl-
ler hun. – Jeg kan rigtig godt lide at arbej-
de sammen med kolleger fra forskellige 
dele af virksomheden. 
Som lokal sekretær for medarbejderfon-
den har Zsófia gode muligheder for at  

»Jeg tror virkelig på, 
at vi gør noget godt 

for samfundet«
Zsófia koordinerer kommunikationen til de mere end 
1.000 medarbejdere på LKR-Hungary.

Zsófia bor i det historiske centrum af Sopron i det  
nordvestlige Ungarn.
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tale med medarbejderne, og hun prøver 
at komme ud i fabrikken så meget som 
muligt.  
– Jeg sætter stor pris på, når en kollega 
kommer til mig og taler ærligt om bekym-
ringer og spørgsmål. På den måde finder 
jeg ud af, hvor problemerne er og kan ar-
bejde mere effektivt på at finde en god 
løsning. Det er den konstante forbindelse, 
der gør det muligt at arbejde med de pro-
blemer, der findes, i stedet for dem vi tror, 
der findes. 

Det er vigtigt at lytte 
Zsófia oplever, at lederne mere og mere 
indser betydningen af at kommunikere. 
– Når bølgerne går højt, så kan kommu-
nikation måske virke mindre vigtig. Men 
god kommunikation giver et stærkt 
grundlag, som gør, at man kan udføre sit 
arbejde mere effektivt, siger hun. – Hvis 
man tager sig tiden til at håndtere kom-
munikationen, så bliver ens liv lettere  
efterfølgende. Men det er somme tider 
svært at overbevise folk om det. 
En anden udfordring er medarbejdernes 
krav til information. Alle vil vide alt om, 
hvad der foregår i virksomheden og have 
stadig mere information.  
– Vi skal finde balancen og give medar-
bejderne så meget information, som de 
har brug for, uden at overvælde dem. 
Jeg tror meget på at lytte aktivt. Det er 
grundlaget for den gensidige respekt, 
mener Zsófia. – Hvis vi bliver bedre til at 
lytte, så vil misforståelser og oplevelsen 
af ikke at få nok information forsvinde. 

Masser af lys og luft 
I weekenden tilbringer Zsófia så meget 
tid som muligt udendørs.  
– Jeg går tur med min hund, selv om han 
ikke synes om at være i snor, og jeg kan 
også godt lide at løbe ture i skoven. Jeg er 
glad for aktiviteter, der hjælper mig til at 
få ryddet op i mine tanker.  
Zsófia bor i det historiske centrum af  
Sopron. Der er ingen ovenlysvinduer i  
lejligheden, men masser af dagslys takket 
være nogle store facadevinduer.  
– For mig er det allervigtigste i en lejlig-
hed, at den er fuld af lys. Jeg tror virkelig 
på, at solskin gør os lykkeligere. Så det er 
nok ikke nogen overraskelse, at somme-
ren er min yndlingsårstid; da er mit hjem 
fuldt af lys og frisk luft. Og det siger jeg, 
selv om jeg ikke får penge for det, siger 
hun med et smil.  
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– Mit slips er diskret. Det er ikke fed silke. Det er hel-
ler ikke dårligt. Det er anstændigt, kan holde i mange 
år. Det er en kopi af de første VELUX slips fra 1965, 
og det karakteriserer den tid, som Mønstervirksom-
hedsmålsætningen blev formuleret i: ydmyghed over 
for ressourcerne. Men at man laver et slips på det 
tidspunkt, er alligevel en gryende bevidsthed om, at 
man er nødt til at vise sin stemme i koret af alle de 
andre. Man kan godt have verdens bedste produkt, 
men hvis der ikke er nogen, der ved det, så hjælper 
man ikke så mange. Budskabet skal ud. Og det er slip-
set måske en forsigtig start på. Senere har vi jo fået 
slips i mange spraglede farver, forklarer Lars Kann-
Rasmussen.

M
Ø

N
ST

ER
V

IR
KS

O
M

H
ED



15

Tekst: Christine Bjørnager

Villum Kann Rasmussen (KR) formulere-
de Mønstervirksomhedsmålsætningen i 
1965. 20 år efter 2. verdenskrig i et Euro-
pa, der var kendetegnet af genopbygning 
og økonomisk udvikling. 
VELUX Gruppen havde udviklet selska-
ber i Skandinavien og havde efterhånden 
fået godt fat i Tyskland op igennem 
50’erne. I starten af 60’erne startede vi  
i Benelux, Frankrig og Schweiz og fik sti-
gende mod på at udvikle virksomheden  
i flere lande. Gruppen voksede, og i takt 
med det steg behovet for at formulere et 
fælles udgangspunkt for arbejdet, som 
skulle gøres godt – og især ordentligt. 
– Jeg tror, at Mønstervirksomhedsmål-
sætningen er baseret i min fars alminde-
lige personlighed: Man skulle opføre sig 
ordentligt. Være anstændig. Ikke love 
mere end man kunne holde. Men gerne 
overstige kundernes forventninger, for-
tæller Lars Kann-Rasmussen. 

Det er 50 år siden, at Villum Kann Rasmussen satte vores 
Mønstervirksomhedsmålsætning ned på papir. Lars Kann-
Rasmussen, der var trainee i VELUX France på det tids-
punkt og siden har stået i spidsen for VELUX forretningens 
udvikling, mener, at det er vigtigt, at vi holder fast i den 
som en del af vores immaterielle fundament. Den kan sikre 
den rette balance imellem mål og midler. Imellem at gøre 
det godt. Og at gøre det ordentligt. 

Mere end blot at tjene penge
Da KR arbejdede med at formulere Møn-
stervirksomhedsmålsætningen, var han 
inspireret af ledelsesteori og udenland-
ske magasiner. Han læste om andre virk-
somheder, og om hvordan man kunne  
have et højere formål med at drive en 
virksomhed – udover dét at tjene penge.
– Er der mere ved det at drive virksom-
hed end blot at tjene penge? Det eksi-
stentielle spørgsmål må min far, KR, have 
stillet sig. Og så var han inspireret af  
Henri Fayol, der i sin bog “General and  
Industrial Management” skrev manage-
mentteori om, hvordan man kan opbygge 
sin virksomhed, og hvor vigtigt det er at 
møde sine medarbejdere med venlighed, 
tillid og en rimelig løn og tilbud om ud-
dannelse, siger Lars Kann-Rasmussen og 
fortsætter: 
– Min far var jo en præstesøn fra Mandø, 
og med afsæt i hans beskedne livsstil  
og kristne værdier, suppleret med inspi-
ration fra andre virksomheder og Fayol, 

At gøre det godt. 
Og at gøre det ordentligt.

havde han formentlig ingredienserne til 
den første Mønstervirksomhedsmålsæt-
ning fra 1965, som jeg mener, han arbej-
dede alene med. Den sidste del af mål-
sætningen om at indtjene et overskud og 
finansiere vækst for at bevare den økono-
miske uafhængighed blev tilføjet nogle år 
senere og nedskrevet i 1973. Det skete i 
samarbejde med folk tæt på ham som en 
del af den professionalisering, der skete i 
firmaet. Blandt andet betød fondsstiftel-
sen i 1971 jo, at man fik en anden struktur 
på tingene og blev mere opmærksom på 
det økonomiske aspekt. 

at samarbejde på eksemplarisk vis
Målsætningens første linje beskriver, at 
det handler om oparbejde en række virk-
somheder, som samarbejder på eksem-
plarisk vis. Samarbejdet er for Lars Kann-
Rasmussen et afgørende middel til at 
blive en mønstervirksomhed. Han under-
streger: 
– Man er ikke alene i verden. Det skal man 
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folde os, og når firmaet kan give mulig-
hed for det, så er det en del af at be        - 
handle sine medarbejdere bedre, end de 
fleste andre. Min far lagde meget vægt 
på, at det skal være sjovt at gå på arbej-
de, men om han selv syntes, at det var 
sjovt at gå på arbejde hver dag – det tviv-
ler jeg nok på. Sådan har vi det vel alle 
sammen. Det må gerne være sjovt, men 
det skal være motiverende, inspirerende 
og udviklende. Inden for Mønstervirk-
somhedsmålsætningens rammer. Jeg 
tror, de fleste synes, det er sjovere og me-
re inspirerende at arbejde i en virksom-
hed med værdibaseret ledelse end i en, 
der udelukkende er profitdrevet og hie-
rarkisk, siger Lars Kann-Rasmussen.  

Økonomisk uafhængighed er midlet 
til målet om at være en mønster
virksomhed
Sidste del af målsætningen, som beskri-
ver økonomisk uafhængighed, var afgø-
rende for Villum Kann Rasmussen og  
udgør en hjørnesten i VELUX Gruppens 
forretningsmodel i dag. 
– Jeg mener, at økonomisk overskud er 
en forudsætning for, at man selv kan be-
stemme, at man vil være mønstervær-
dig. Der kommer ikke en bank og sætter 

sourcer, dagslys og frisk luft, så kan man 
jo ikke være mere heldig. Selvfølgelig skal 
der materialer til for at fremstille vindu-
et, men vores miljøaftryk er meget be-
skedent i forhold til så mange andre virk-
somheders.  

at behandle sine medarbejdere bedre 
end de fleste andre 
Et vigtigt middel til at gøre det godt og 
ordentligt som virksomhed er at behand-
le sine medarbejdere bedre end de fleste 
andre virksomheder. Det handler om  
udviklingsmuligheder og værdibaseret  
ledelse. Gevinsten er den værdi, medar-
bejdernes indsats og engagement re  præ  -
sen  terer:
– At behandle sine kunder, leverandører, 
aktionærer og medarbejdere bedre end 
de fleste andre er måske mere et middel 
til at nå målet. Hvis du har medarbejdere, 
som i kritiske situationer siger: "Nå ja, det 
er ikke os, der har lavet den fejl, så hvor-
for skal vi feje op efter de andre”, så er 
det selvfølgelig dårligt. Men hvis medar-
bejderne derimod er villige til at give den 
en ekstra skalle i en kritisk situation, så 
kunderne bliver betjent, så har det jo en 
enorm værdi, som ikke står i regnskaber-
ne. Vi mennesker kan jo godt lide at ud-

huske. Man hænger sammen med andre. 
Og hvis der kommer andre og beder om 
noget, så skal man være åben og lytten-
de. Man skal ikke på forhånd sige: “Nå, nu 
kommer de der idioter. Og jeg ved sgu’ 
nok, hvordan det her skal gøres”. Man 
skal have som udgangspunkt, at de folk, 
der henvender sig – hvad enten det er en 
fra bestyrelsen eller en tekniker – så kom-
mer de for at bidrage til det fælles bed-
ste. Man må vise tillid, og langt de fleste 
mennesker vil jo gerne gøre et godt job. 
Så er der nogen, der er mere eller mindre 
heldige. Og nogen, der er mere eller min-
dre dygtige, men udgangspunktet er: folk 
vil gerne gøre det ordentligt. Og folk vil 
gerne gøre det godt. 

Samfundsnyttige produkter
Et synligt resultat af VELUX Gruppens 
forretningsmæssige udvikling er de mil-
lioner af gode og billige boligkvadratme-
ter, som vores produkter har været med-
virkende til at skabe over det meste af 
Europa, USA og i andre dele af verden. 
Det er samfundsnyttigt i udgangspunktet.
– Vi er jo heldige, at de produkter, vi ar-
bejder med, som udgangspunkt er sam-
fundsnyttige. Når så produkterne tilmed 
i deres levetid bruger naturens egne res-

Lars Kann-Rasmussen står ved det første VELUX ovenlysvindue type AA fra 1942. Det var installeret i Sneslev Skole i Ringsted 
og er nu udstillet i VILLUM Window Collection i Søborg.
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tommelskruer på og dikterer køligt, 
hvad der skal gøres uden respekt for fir-
maets identitet, historie og medarbej-
dere. Det kan man bedre selv styre,  
når man er uafhængig, siger Lars Kann-
Rasmussen. 
– Det gælder om at få gode og relevante 
produkter til forbavsende lav pris frem 
til kunderne. Hvis vi f.eks. sætter priser-
ne op, fordi vi har for høje omkostninger, 
så betaler kunderne jo for, at vi ikke er 
effektive, og det har de ikke nogen glæ-
de af. De vil bare have gode og relevante 
produkter til lav pris. Alt det, der ikke 
kommer kunderne til gode, er egentlig 
overflødigt. Selvfølgelig skal man have 
en sandkasse, hvor man kan udvikle  
noget og tænke på fremtiden. Det er  
ikke kun til produktudvikling. Det er hele  
vejen rundt. Det er en investering i frem-
tiden, mere end det er en omkostning.  

Til gavn for kunderne
Igennem sine 46 år i spidsen for VELUX 
Gruppens udvikling har Lars Kann-Ras-
mussen haft et stærkt kundefokus: 
– Gode og relevante produkter. Leveret til 
en forbavsende lav pris. Til tiden. Og når 
der engang imellem er knas i leverancer-
ne eller tekniske problemer under eller ef-

ter indbygning, så sørger vi for, at det bli-
ver bragt i orden. Det har været kolossalt 
vigtigt for mig. Alt det andet er midler  
til målet. Det kundeorienterede er mit  
fokus. Gode medarbejdere, der gerne vil 
gøre det ordentligt og det at behandle  
sine leverandører ordentligt – det er et 
middel til at få nogle leverancer på opti-
male betingelser. Ikke nødvendigvis bil-
ligst, men at sørge for, at man kan betje-
ne kunderne, som man har lovet. Man 
skal holde, hvad man lover: Man skal så 
helst love meget og holde endnu mere. 

Et trut i trompeten
KRs motto om, at et forsøg er bedre end 
1.000 ekspertantagelser, hang allerede 
på væggen i virksomheden kort tid efter 
starten i 40’erne og 20 år før Mønster-
virksomhedsmålsætningen. Lars Kann-
Rasmussen mener, at de to ting supplerer 
hinanden rigtig godt: 
– Det er vidt forskellige dimensioner, men 
de understøtter hinanden. Mottoet er en 
appel og opfordring til at gøre et trut i 
trompeten. Det er klart, at hvis der er 
kunder, som skal have deres produkter, 
som man har lovet dem, så skal man ikke 
forsøge så meget i den tid. Så er der an-
dre tider, hvor man som medarbejder har 

lov til at prøve noget nyt. For mig går 
mottoet ikke kun på, at du forsøger at  
lave et nyt hængsel eller bukke blikket 
lidt anderledes. Nej, det er forsøg gene-
relt; med organisation og med den måde, 
du kommunikerer med kunderne på. Du 
har de daglige rutiner, som skal køre, men 
du skal også hele tiden forsøge at udvikle 
tingene. Det er en meget kraftig opfor-
dring til at gøre noget ud over det sæd-
vanlige. At komme ud af starthullerne! 
Og at skabe rum for at når man forsøger, 
kan det jo godt vise sig, at det ikke var 
den vej, man skal gå. Det var den forkerte 
vej. Men så ved man jo så det. 

Det var ikke noget, man pralede med 
Da Mønstervirksomhedsmålsætningen 
blev vedtaget i 1965, blev den ikke hængt 
op eller kommunikeret bredt. Den blev 
vedtaget som et udtryk for, hvordan man 
arbejdede og ville fortsætte med at ar-
bejde. 
– Man gjorde ikke så meget ud af at kom-
munikere det videre. Det ville have været 
meget flot, og måske lidt pralende, at 
komme og sige, at nu har man så fået sig 
en Mønstervirksomhedsmålsætning. Og 
det er jo egentlig selvfølgeligheder, der 
står i den. Altså det her med at opføre sig 

“Firmagruppens formål er at oparbejde en række 
mønstervirksomheder, som samarbejder på 
mønsterværdig måde. 

Idet der ved en mønstervirksomhed forstås:  
En virksomhed, som arbejder med samfunds- 
nyttige produkter og behandler sine kunder, 
leverandører, medarbejdere af alle kategorier 
og aktionærer bedre end de fleste andre  
virksomheder.

En mønstervirksomhed indtjener et overskud, 
der kan finansiere vækst og bevare økonomisk 
uafhængighed.”
                      Villum Kann Rasmussen, 1965  
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anstændigt er jo selvfølgeligt. Og så 
kommer man dér som et andet reklame-
bureau og serverer selvfølgeligheder, 
som om det er verdens syvende vidunder. 
Jeg tror, min far har haft en stor tilbage-
holdenhed af de årsager, og det tog tem-
melig mange år, før vi brugte den mere 
aktivt i forhold til medarbejderne og or-
ganisationen. De nærmeste medarbej-
dere omkring min far snakkede om den. 
Men det kom ikke videre ud i den form. 
Det lå jo allerede i den måde, de agerede 
på – men ikke som formuleringer. Det 
kom så først i anden halvdel af 90’erne. 
Jeg mener, at den er ret genial, fordi den 
blev nedskrevet på så tidligt et tidspunkt. 
Nu om dage er det måske noget, man be-
stiller hos et kommunikationsbureau: Kan 
I formulere vores identitet, og hvad det 
kommer an på. Men jeg tror, den har be-
tydet meget – og vil betyde meget frem-
over, siger Lars Kann-Rasmussen. 
I takt med at virksomheden blev større, 
og det var vigtigt at formidle en fælles 
mission og vision, kom Mønstervirksom-
hedsmålsætningen på bordet bl.a. i for-
bindelse med forberedelserne til VELUX 
Gruppens første interne strategikonfe-
rence: VELUX World Conference 1997. 

Man kan skrive alt muligt – det af
gørende er, hvad du gør, og hvordan  
du gør det 
Mønstervirksomhedsmålsætningen blev 
nedskrevet i 1965 og justeret i 1973. Men 
det er indholdet og ikke formuleringen, 
som er det vigtige:
– Hvis man nu opførte sig på en helt  
anden måde, end der står i Mønstervirk-
som hedsmålsætningen, før den blev ned-
skrevet, så kunne du jo have skrevet nok 
så meget, uden at det ville betyde noget. 
Hvis der først var dårlige vaner eller ge-
ner i systemet, så havde det ikke hjulpet 
så meget at skrive det ned. Det, at den 
blev nedfældet på papir, er bare en natur-
lig udvikling. Men det er ikke papiret, der 
har skabt indholdet. Det er jo de menne-
sker – specielt min far og de medarbejde-
re, han samlede omkring sig, der var med 
på den – og de medarbejdere, som kom 
ind i firmaet – og dem, som kom ud igen, 
fordi de ikke ville leve op til Mønstervirk-
somhedsmålsætningen. Det er det, der 
har skabt generne. Selvfølgelig har det en 
betydning, at den er nedskrevet. Det er 
da klart. Så behøver man ikke at skændes 
om, hvordan det er formuleret. Og så kan 
det mangfoldiggøres og deles med nye 
mennesker, der kommer ind i systemet. 
Og det er jo en af måderne at imprægne-
re de nye på, smiler Lars Kann-Rasmus-
sen.

Vi skal ikke blive almindelige – men 
være specielle på en god måde
For Lars Kann-Rasmussen er det afgø-
rende, at vi formår at lægge et langsigtet 
perspektiv på vores forretning og ikke 
bliver for almindelig som virksomhed: 
– Jeg håber, at vi med vores ejerstruktur 
med VILLUM FONDEN som storaktionær 
og to familieaktionærer kan sikre, at 
Mønstervirksomhedsmålsætningen over-
lever. Jeg håber også, at ledelsesstruktu-
ren kan sikre bestyrelser rundt omkring i 
virksomheden, som forstår, at profit er 
kolossalt vigtig, men at det kun er en del 
af det. Det kan virke oplagt at tænke, at 
vi sagtens kan sætte prisen på vores pro-
dukter op og udnytte vores stærke mar-
kedsposition. Så ville profitten blive stør-
re. Men kunderne ville så komme til at 
betale mere, og i længden ville vi blive  
udsat for hårdere konkurrence og blive  
et mere almindeligt firma med kortsigtet 
planlægning. Vi kan bedre tillade os at 
prøve og se mere langsigtet på det, og for 
os gælder det jo om, at vi får produkterne 
frem til kunderne så billigt som muligt, og 
ikke at vi sælger produkterne så dyrt som 
muligt, forklarer Lars Kann-Rasmussen 
og understreger: 
– Vores ambition bør være at være bedst! 
Bedst på produkt, på kundebetjening, på 
service og på after sales service. Inden 
for nogen produktområder er vi bedst – 
og der skal vi være meget forsigtige med 
at miste ambitionen og bevare gejsten. 
Der er også områder, hvor vi bestemt ikke 
er bedst, men hvor vores bestræbelser i 
det daglige går på at blive bedst.

Ambitionen om at forbedre og om at gø-
re det godt og ordentligt er en vigtig del 
af Mønstervirksomhedsmålsætningen: 
– Det er vigtigt at have ambitionen om at 
gøre det godt. Og gøre det på en ordent-
lig måde. I det øjeblik vi ikke har gode og 
relevante produkter til en overraskende 
lav pris, så vi kan servicere kunderne, så 
er der ikke så meget mere. Det skal gøres 
på en mønsterværdig måde. Hvis du har 
en leverandør eller en medarbejder, der 
ikke gør det ordentligt, så er du i farezo-
nen. Ambitionen om at være de bedste – 
og samtidig have en fornøden fleksibilitet 
til at se på, hvad der måtte være af mu-
ligheder for at se på noget fremover – det 
er det vigtigste. Det tror jeg, at bestyrel-
serne og direktionerne kan og vil. 

Den er god at kigge på – men det er 
det, vi gør hver dag, der tæller
Mønstervirksomhedsmålsætningen er 
ikke en opskrift på, hvad man konkret 
skal beslutte eller håndhæve. Den er en 
ambition og kan være god at navigere  
efter i værdibaseret ledelse og i vores  
løbende forbedringer i hverdagen: 
– Den kan guide os til at gennemføre det, 
vi har besluttet, på en mønsterværdig 
måde. Min far sagde: Når man har magt, 
skal man ikke bruge den. Magtbaseret le-
delse er jo det modsatte af værdibaseret 
ledelse. God ledelse er, at man hele tiden 
er forudseende og løbende forbedrer, så 
man undgår diskontinuitet i sin udvikling. 
Det gør man ved at lave løbende forbed-
ringer i hele organisationen, og det er le-
delsens arbejde at undgå, at man kom-
mer i en situation, hvor man må bruge 
magt eller gennemføre dramatiske æn-
dringer. Jeg kan jo snakke fra nu af og til 
juleaften om Mønstervirksomhedsmål-
sætningen, men det hjælper ikke noget. 
Det er det, som mange medarbejdere gør 
i det daglige, der giver forbedringerne og 
gør, at alt kører anstændigt, og virksom-
heden kan overleve. 

»Den sikrer vores 
identitet – og den 
kan være med til 
at tiltrække gode 

medarbejdere 
fremover«
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Vores VELUX Værdier er fem kerneudsagn om, hvem vi er, og hvordan vi arbejder.  
Værdierne er “eviggyldige”, men fortolkningen af dem flytter sig med tiden. Derfor har  
vi opdateret de undertekster, der knytter sig til hver værdi. Det er sket som en del af 
ReVitalise-projektet, som handler om at revitalisere vores kultur.  

VORES Værdier!

Tekst: Christine Bjørnager

VELUX Værdierne blev afdækket i vores  
organisation og formuleret for 17 år siden.  
I 2001 blev underteksterne justeret for at 
gøre dem mere forståelige. Vi ønsker at vær-
ne om vores værdier – men vi ønsker også  
at sikre, at de driver os i den rigtige retning. 
Derfor har vi ændret underteksterne for  
at få en bedre sammenhæng med de mål,  
vi ønsker at nå som team. 
– Værdierne udtrykker, hvem vi er, og hvor-
dan vi samarbejder. De er vores adfærdsko-
deks og udgør grundstenen i VELUX kultu-
ren, som er en af vores allerstørste styrker. 
Vores omverden ændrer sig hastigt, og vi øn-
sker at være så godt rustet som muligt til at 
møde kravene fra omverden. Derfor har vi 
opdateret værdiernes undertekster, så de 
kan hjælpe os bedst muligt med at nå vores 

mål, forklarer Patrick W. McKenzie, der står  
i spidsen for ReVitalise-projektet. 
Han understreger, at VELUX Værdierne er 
“eviggyldige”, men at fortolkningen af dem 
ændrer sig med tiden, og forklarer, at vi i de 
nye undertekster lægger mere vægt på hand-
lekraft og samarbejde. 
De nye undertekster er ikke bare omformu-
leret. De er resultatet af et grundigt forar-
bejde, hvor vores mere end et hundrede  
“Level 1-ledere” har evalueret og drøftet dem 
på lederudviklingskurserne; derefter har de 
givet tekstforslag med input fra deres teams 
og organisationer. Efter denne proces blev de 
nye undertekster til værdierne godkendt af 
VELUX Management Group i april. 

Hold værdierne i live 
Med dette nummer af ‘view’ får du et klister-
mærke, som du kan sætte op et sted, hvor du 

synes, det passer godt. Hvis du har et VELUX 
Hus, kan du med fordel klistre det på dér. 
– Så længe værdierne bare er ord på et styk-
ke papir, gør de ikke nogen forskel. Men hvis 
vi hver især tænker over dem, diskuterer dem 
og bruger dem i det daglige arbejde, kan 
værdierne hjælpe os med at skabe en stærk 
kultur, der kan bringe os derhen, hvor vi ger-
ne vil, slutter Patrick.
På intranettet og på VELUX Gruppens hjem-
meside kan du finde fem film, hvor kolleger 
fra hele verden fortæller, hvad værdierne be-
tyder for dem, og hvordan de bruger dem i 
dagligdagen. Se mere her:  
http://www.velux.com/our_company/
company_profile 

Engagement
Vi stræber efter at opnå gode resultater sammen

Gensidig respekt
Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet

Forbedringer
Vi arbejder på at blive bedre hver dag 

Lokale initiativer
Vi er proaktive og samarbejder for at nå vores mål  

Grundighed
Vi sikrer rette indsats på rette tid og sted

VÆ
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1. råmaterialer 
De materialer, der indgår i polyuretanvinduerne, er: TMT-fyrretræ, PU-materialer i flydende form og opskummet som 
i det færdige vindue og til højre PU-lak. Materialerne testes for at sikre, at de lever op til de meget høje kvalitetskrav.

Tekst: Anita Søe Beilin

Fra at være et lille vindue beregnet til badeværelset har polyuretanvin-
duet udviklet sig til at være en hel familie af eksklusive vinduer med en 
hvid, vedligeholdelsesfri overflade. Udviklingen leder næsten tankerne 
hen på H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, der blev til en 
smuk, hvid svane. 
PU-produktionen foregår på fabrikkerne i Sonneborn (SIG) i Tyskland, 
Namysłow i Polen og Partizánske i Slovakiet. Hver fabrik har sin sær-
lige rolle i produktionen. På Thyregod Bygningsindustri (TBI) er der  
faciliteter til udvikling, test, opstart og læring af nye processer, tek-
nologi og materialer, for der sker løbende udvikling af både materialer 
og proces. Mange af udviklingsforsøgene bliver gennemført i et sam-
arbejde mellem alle fire fabrikker. 

Stolthed og engagement 
– Støbeprocessen er unik for VELUX Gruppen og er udviklet i Thyre-
god. Den ser umiddelbart enkel ud, men der ligger avanceret teknologi 

og mange tusind timers udvikling i processen, fortæller fabriksdirek-
tør Lars Henrik Pedersen fra TBI. – Og det er fantastisk at se, hvordan 
fire stykker armering i formen bliver til en færdig ramme eller karm til 
et nyt ovenlysvindue. 

– Vi er meget begejstrede og stolte af vores produkt og vores unikke 
processer, og det ses blandt andet ved, at medarbejderne udviser et 
meget højt engagement, fortæller han. – Er der for eksempel en dag, 
hvor ordremængden er ekstra stor, så bliver alle og hjælper, lige til sid-
ste vindue er samlet, pakket og læsset på bilen. Vi synes, vi laver ver-
dens bedste vindue. 

Vi laver verdens bedste vindue 
Vinduet er hvidt og har afrundede kanter. Indeni har den en kerne af træ, og udenom er der støbt 
polyuretan. Det giver en overflade, der let kan tørres af med en fugtig klud, og kunderne elsker det. 

ProduktPU vinduet

»Vi er meget begejstrede og stolte 
af vores produkt og vores unikke 

processer«
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2. 3.armeringen er kernen i vinduet   
PU-vinduet består af polyuretan støbt omkring en kerne, der er bygget op af 
flere typer af træ. Tilsammen giver det den unikke kombination af styrke og 
isoleringsevne. 
Armeringen består blandt andet af certificeret fyrretræ (TMT), som har  
været opvarmet til 212 grader. Den fungerer som grundlag for fastgørelse  
af beslag, rude og beklædning. En computerstyret sav beregner den optimale 
måde at opskære plankerne på, så materialespildet minimeres. 

Støbeprocessen 
I støbeprocessen blandes materialerne under tryk ved 130 bar. Derefter 
fyldes blandingen i en form, hvor der sker en kemisk reaktion, så materialet 
skummer op til den ønskede form. Det færdige emne består af ca. 40 % 
luft, hvilket giver en god isoleringsevne. 

 

Vi laver verdens bedste vindue 

VELUX Gruppen sælger PU-vinduerne på alle europæiske markeder, 
men især kunderne i de vestlige og nordlige dele af Europa efterspør-
ger det.  

alt findes også i Pu 
VELUX Gruppen har et dybt og bredt produktprogram af PU-vinduer. 
De vinduestyper, som VELUX produktprogrammet tilbyder i lakeret 
træ, kan som hovedregel også leveres i polyuretan. Det gælder alt,  
lige fra manuelle, top- og bundbetjente standardvinduer til sammen-

bygningselementer, håndværkerudgange og fjernbetjente VELUX  
INTEGRA® ovenlysvinduer. 
‘view’ har besøgt Thyregod Bygningsindustri A/S for at lære mere 
om, hvordan PU-vinduerne bliver til. TBI har haft PU-vinduer som fo-
kusområde, siden fabrikken blev grundlagt i 1984. 
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5.

6.4.

Samling 
Til slut samles PU-komponenterne til det færdige vindue. Montagelin-
jen i TBI er fra grunden bygget op, så den kan køre alle størrelser og va-
rianter; derved undgås stop på grund af omstilling mellem størrelser og 
varianter. 

Det færdige vindue
Her ses et tværsnit af det færdige polyuretanvindue med karm,  
ramme og isoleringsrude. 
 

Overfladebehandling 
Når emnerne er taget ud af formen, behandles de med polyuretanlak, 
som gør overfladen vedligeholdelsesfri i hele vinduets levetid. 
Lakeringen sker i en proces, hvor ramme og karm lades op elektrosta-
tisk, så lakken søger hen mod emnet. Resultatet er, at lakken udnyttes 
optimalt, og den færdige kvalitet bliver uovertruffen.

6.
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Tekst: Anita Søe Beilin

Allerede i 1960’erne begyndte vinduesbranchen at arbejde med for-
skellige kunststoffer som alternativ til træ, blandt andet pvc (plast), 
og Villum Kann Rasmussen (KR) begyndte også at opbygge viden  
internt i virksomheden om de nye materialer. 
En VELUX direktør besøgte i 1970 den tyske byggemesse Constructa. 
Her så han et vindue af polyuretan, men konkluderede, at “polyuretan-
integralskum er formodentlig ikke egnet til vort brug.”  
I nogle år lod KR emnet ligge. Men ALDRA, den tyske samarbejdspart-
ner, arbejdede videre med materialet, og på BAU-messen i München i 
1976 kunne de fortælle, at de producerede et hundrede facadevinduer 
af polyuretan om dagen. Den daværende direktør i det tyske salgssel-
skab, Uwe Silligmüller, besøgte efterfølgende fabrikken for at bestille 
en prototype af et ovenlysvindue i polyuretan. 

Et materiale i vækst 
Prototypen var klar i juni 1976. KR fulgte interesseret udviklingen, og 
medarbejderne i Danmark var også i gang med at eksperimentere med 
polyuretan. Den store interesse for kunststof handlede blandt andet 
om, at man forudså, at træ ville blive langt dyrere i fremtiden, mens 
prisen på kunststof ville stige mindre. 
Den tyske direktør mente, at et ovenlysvindue i polyuretan ville være 
endnu mere brugervenligt end et trævindue, fordi det ikke skulle males 
og var smudsafvisende; han mente derfor, at der skulle fremstilles en 
prøveserie. Pvc-vinduer var i stor vækst på det tyske marked, og det 
var oplagt at tænke, at der også var et marked for ovenlysvinduer i den 
type materiale. 

Grundigt testet 
I januar 1978 fremstillede VELUX Gruppen den første danske proto-
type af polyuretanovenlysvinduet; det var en tro kopi af ovenlysvin-
duet af træ i størrelse 9. 
Arbejdet med at udvikle vinduer i det nye materiale rummede udfor-
dringer, og der blev gjort mange forsøg undervejs. Da man var klar til 
at fremstille en prøveserie, var armeringen – dvs. “kernen” af vinduet –  
af stål. Vinduerne blev testet med vanlig grundighed og indbygget i 
forskellige lande, hvor de blev set efter en gang om året i de efterføl-
gende år. 

Diskret lancering på messe 
Der blev fortsat eksperimenteret med forskellige materialer til arme-
ringen af vinduet. I midten af 1980’erne gik man fra aluminium til en 
kerne af træ. Det gav også mulighed for at fortælle kunderne, at der 
stadig var tale om trævinduer, blot med en kappe af polyuretan. 
Det første VELUX ovenlysvindue af polyuretan blev lanceret på Con-
structa-messen i Hannover i 1982. Vinduet blev kun fremvist til ud-

valgte kunder og journalister for at begrænse konkurrenternes mulig-
hed for at få viden om vinduets tekniske detaljer for tidligt. I marts 
samme år blev den første serie leveret til det tyske marked. 

Et fremragende vindue 
Opstartsfasen kostede mange penge, blandt andet fordi støbeforme-
ne var ret dyre. Og selv om prisen blev sat 30 % over sammenlignelige 
trævinduer, så dækkede den ikke de faktiske udgifter. Men selv om sal-
get begyndte lidt skuffende, valgte man at beholde vinduet på pro-
grammet, fordi man forventede at kunne sænke fremstillingsprisen 
over tid, og i øvrigt fordi det var en udbredt opfattelse, at det var et 
fremragende vindue. 
Det mente industrien også, og på Hannover-messen i 1984 fik vinduet 
prædikatet “Die gute Industrieform”, IF84-prisen. Salget gik da også 
støt fremad over årene, og der blev etableret produktion i Meldorf i 
Tyskland. Det var det tyske marked, der bar salget af polyuretanvin-
duerne i begyndelsen. Helt frem til i dag er især de tyske kunder meget 
glade for de hvide vinduer.  

At prøve sig frem til succes 
Historien om VELUX Gruppens udvikling og tidlige produktion af ovenlysvinduer med over-
flade af polyuretan lever i høj grad op til Villum Kann Rasmussens leveregel om, at et forsøg 
er bedre end 1.000 ekspertantagelser. 



24

EU
RO

PE
A

N
 S

U
PP

LY
 O

PT
IM

IS
AT

IO
N

 

Tekst: Christel Nygaard Engedal 

Torsdag den 2. oktober 2014 startede 
som en helt almindelig arbejdsdag på BT 
Components i Bagsværd, der producerer 
metalkomponenter. Men det ændrede sig 
brat, da medarbejderne blev kaldt sam-
men i kantinen og fik at vide, at fabrikken 
skulle lukkes i løbet af et år, og produk-
tionen flyttes til NB-PL(H) i Polen og 
PBC-SK i Slovakiet.  
Søren Meisner, Michael Madsen og Klaus 
Friis tænker tilbage på dagen og husker 

den stemning af chok, der bredte sig 
blandt medarbejderne. Flere havde nok 
set det som en mulighed, at fabrikken  
ville lukke en dag, og al hardwareproduk-
tion blive flyttet til Polen. Men alle havde 
nok forventet, at det ville ske i etaper 
over flere år, og ikke på en gang, som det 
skete nu. Mange reagerede med undren, 
for havde ledelsen nu også taget stilling 
til omfanget af den opgave, de kastede 
sig selv og medarbejderne ud i? Hvordan 
skulle man kunne nå at flytte maskiner 
og knowhow på så kort tid? 

En trist oplevelse
For knap et år siden blev det meldt ud, at fabrikkerne BTC-B i Danmark og FJM i Skot-
land skulle lukkes. Det er besluttet som en del af omstillingen af vores produktions- og 
logistiknetværk. I april lukkede produktionen i FJM, og i BTC-B er der kun få aktiviteter 
tilbage, da fabrikken skal være lukket helt ned i slutningen af 2015. Tre kolleger fra 
BTC-B fortæller her, hvordan de har oplevet processen, fra de fik at vide, at deres  
arbejdsplads skulle lukkes. 

Søren Meisner har været ansat i 
montagen. Han har været i Polen i 
fire uger og fratræder i slutningen 

af september. 

Klaus Friis har været ansat i værktøjsafdelingen og 
har været i Polen flere gange af en uges varighed. 
Han fortsætter i VELUX Gruppen og flytter til Hørs-
holm senere på året. 

Michael Madsen (ikke afbildet her) har været ansat i 
stanseriet. Han har været i Polen flere gange af en 
uges varighed og fratrådte i slutningen af maj, da 
han havde fået nyt arbejde uden for VELUX Grup-
pen. 

– Torsdag og fredag blev der ikke lavet så 
meget, men mandag var vi alle tilbage 
ved maskinerne på fuld styrke, fortæller 
Michael, og Klaus supplerer: 
– Vi producerede det, vi skulle, og man 
kunne ikke rigtig mærke forandringen før 
begyndelsen af 2015, hvor mange maski-
ner var flyttet og flere kolleger fratrådt. 
Der er dele af fabrikken, som er uhygge-
ligt stille at gå igennem nu, og det bliver 
jo kun værre. 
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En trist oplevelse Om at flytte sin arbejdsplads 
Søren, Michael og Klaus har alle tre væ-
ret i Polen i flere omgange for at hjælpe 
med at sætte maskinerne op og oplære 
de polske kolleger. 
– På den ene side har det været en spæn-
dende opgave at få lov til at lære fra sig, 
men jeg har da også somme tider følt, at 
det var at skyde sig selv i foden. Resulta-
tet er jo, at man står tilbage i Bagsværd 
uden maskiner og arbejde, fortæller  
Michael. Søren bakker op og siger:  
– Det har været interessant at opleve  
Polen, som er helt anderledes end her-
hjemme; men det har også været trist  
at skulle oplære en anden i sine arbejds-
opgaver. At jeg har indvilget i at tage til 
Polen og lære kollegerne op, selvom jeg 
sidder i opsagt stilling, viser, at jeg er 
pligtopfyldende. Det har jeg også brugt  
i mit CV og mine ansøgninger. Det har  
givet positiv feedback, men desværre  
ikke noget job endnu. 
– Jeg tager helt sikkert en masse med fra 
turene til Polen – og fra hele processen, 
men lige nu, mens jeg står midt i det, er 
det svært at sætte ord på, præcis hvad 
jeg kan tage med mig videre, siger Klaus.  
De er alle tre enige om, at kollegerne på 
NB-PL(H) har fået en kæmpe opgave, 
fordi processen omkring overflytningen 
har været meget presset.  
– De modtager mange nye maskiner og 
produktion på relativt kort tid. Mens vi 
skulle oplære dem, skulle de samtidig 
passe den eksisterende produktion der-
nede, så det føltes nogle gange, som om 
de løb fra maskine til maskine, fortæller 
Søren, og Michael fortsætter:  
– De er super flinke og vil gerne lære, men 
de har været pressede på tid og antal 
hænder. Jeg kan næsten have helt ondt 
af dem; de skal bygge Mount Everest i 
Lego, men de har kun halvdelen af klod-
serne. Undervejs har jeg tænkt på, om 

man ikke kunne have planlagt det ander-
ledes, og måske inddraget os medarbej-
dere og vores erfaringer fra de første 
besøg i Polen lidt mere i planlægningen. 
At Søren og Michael ikke havde noget 
job, når produktionen var helt overflyt-
tet, var ikke noget, de talte med de polske 
kolleger om.  
– Jeg følte, at de havde stor respekt for 
os på grund af vores viden. Og jeg tror, at 
de oplevede os som professionelle, siger 
Michael og fortsætter: – Hvis jeg skal gi-
ve ledelsen i Polen et råd, er det at passe 
godt på de medarbejdere, vi har lært op, 
for de er den vidensbank, som VELUX 
Gruppen har tilbage på området nu. 

Om at komme videre 
At miste sit arbejde vil altid være en hård 
oplevelse. Kollegerne på BTC-B har alle 
fået hjælp til at skrive CV og ansøgninger 
og mulighed for at tage relevant efter-
uddannelse.  
– Hjælpen til at komme videre fik vi for-
handlet os frem til, og det er jeg som til-
lidsmand glad for.  Der er jo kolleger, som 
har været her i mange år og er rigtig dyg-
tige; men de har ikke nødvendigvis papir 
på det, de kan, og det bliver jo pludselig 
vigtigt, når man skal ud og søge nyt ar-
bejde, fortæller Klaus. 
Der er ros fra alle tre til den lokale ledelse 
på BTC-B for de initiativer, den tog for at 
hjælpe folk videre.  
– Den lokale ledelse har på eget initiativ 
inviteret andre virksomheder, der skulle 
til at ansætte, herud og fortælle om de 
muligheder og krav, de havde til ansøger-
ne. Flere har været til samtale, og enkelte 
har også fået job på den måde. Derud-
over er der lagt relevante stillingsopslag  
i kantinen. Vi har følt, at de interesserede 
sig for os, og at det betød noget, at vi 
kom videre i andet arbejde, siger alle tre 
samstemmende.  

Om den personlige proces 
Der har altid været et godt sammenhold 
på BTC-B, og det er blevet tydeligere, ef-
ter at lukningen blev meldt ud. 
– Man tager sig af hinanden på en anden 
måde end tidligere. Selvom det er min 
sidste dag i dag, fordi jeg har fået nyt ar-
bejde, føler jeg ikke, at jeg – af respekt for 
de kolleger som ikke har fået job endnu – 
kan tillade mig at gå rundt med armene 
oppe over hovedet, siger Michael. 
Om den personlige proces, man skal igen-
nem, når man mister sit arbejde, fortæl-
ler Michael: 
– Jeg var meget sur og ked af det op til jul 
og skulle være stoppet i midten af januar. 
Så jeg havde ikke rigtig lyst til at komme 
tilbage efter juleferien. Men så blev jeg 
tilbudt at få ansættelsen forlænget for  
at tage til Polen og være med til at oplæ-
re kollegerne der. Det endte med, at jeg 
valgte at komme tilbage og give den en 
skalle de sidste måneder og arbejde med 
i processen – i stedet for at være sur på 
den øverste ledelse. Det er nok i bund  
og grund mig selv, der har fået mest ud  
af dette holdningsskifte, fordi jeg havde 
noget at stå op til. 

Status om European Supply Optimisationprogrammet 

ESO-programmet blev sat i gang for at sikre, at vores pro-
duktions- og logistiksystem danner grundlaget for, at vi kan 
bevare og videreudvikle en solid og konkurrencedygtig for-
retning ved at reducere vores samlede omkostninger og 
kompleksitet, uden at vi går på kompromis med kvalitet og 
levering. Målet er at optimere det samlede produktions- og 
logistiksystem og ikke blot foretage optimering af de lokale 
produktioner. 
Knap et år efter at ændringerne blev meldt ud, er status, at 
FJM, fabrikken i Skotland, er lukket, og produktionen er 
overflyttet til LKR-Hungary i Ungarn og NB-PL(W) i Polen. 
Det nye distributionscenter i Midland, England, er startet 
op i løbet af sommeren og bliver drevet af transportfirmaet 

DSV. Hardware-produktionen er snart flyttet fra Bagsværd 
til PBC-SK i Slovakiet og NB-PL(H) i Polen. Derudover er der 
flyttet eller ved at blive flyttet produktion fra flere af de 
vesteuropæiske fabrikker til fabrikkerne i Østeuropa. Det 
ekstra europæiske centrallager ved SIG i Tyskland er star-
tet op i løbet af foråret 2015.  Generelt har overflytninger-
ne kørt efter planen.
Ud af de 128 medarbejdere, der er fratrådt deres stilling  
på FJM, har 121 fået nyt job. På BTC-B er 30 medarbejdere 
indtil videre fratrådt, og de har alle fået nyt job.
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VELUX Gruppen oplever i stadig stigende grad angreb fra IT-kriminelle. Du og din mus 
og et enkelt uopmærksomt klik kan være alt, der skal til, for at de får adgang til vores 
systemer og i værste fald truer vores forretning. 

Selv en lille mus 
kan vælte en elefant 

Tekst: Line Møller Hansen 

Kender du det? Du modtager en mail i din 
private mailbox fra den sørgende enke ef-
ter en afdød diktator, der beder om hjælp 
til at få 20 mio. kr. ud af landet. Hun er så 
flink, at hun vil dele pengene med dig for 
ulejligheden. Du skal bare lige sende hen-
de dit kontonummer… 
En sådan henvendelse kaldes phishing og 
er heldigvis så gennemskuelig, at de fær-
reste af os hopper på den. Men når vi som 
virksomhed bliver udsat for angreb fra 
IT-kriminelle, er det straks sværere at 
gennemskue, hvad det egentlig er, der 
foregår. 
– IT-angreb handler langt fra altid om ad-
gang til at lave en bankoverførsel. Måske 

forsøger de kriminelle at kryptere vigtige 
data eller blokere for brug af kritisk ud-
styr i produktionen for derefter at op-
kræve løsepenge – såkaldt “ransom-
ware”. Eller de forsøger at opsnappe og 
sælge informationer om os i form af 
passwords, produktinformationer eller 
forretningshemmeligheder, fortæller 
Henrik Lei, Head of IT Risk Management i 
VELUX Gruppen.  
Fælles for angrebene er, at de er organi-
serede, og at de udføres så diskret og ud-
spekuleret, at ingen fatter mistanke, før 
det er for sent.  

Beskyt dig selv – og din virksomhed 
Nøglen til at beskytte VELUX Gruppen 
mod de indtrængende er os selv: 
– Som brugere spiller vi en nøglerolle i 
forsvaret mod IT-angreb. Vær opmærk-
som på, om nogen forsøger at lokke dig 
til at gøre noget eller udlevere oplysnin-
ger via en e-mail eller et telefonopkald. 
Rapporter til din lokale IT-afdeling, hvis 
dit udstyr opfører sig unormalt, eller ting 
ikke er, som de plejer at være, siger Hen-
rik Lei.  
 

Eksempel på angreb
En fiktiv e-mail på fransk, angiveligt fra Michel Langrand,  
direktør for VELUX France, bliver sendt til den schweiziske 
finanschef, Christoph Trottmann. E-mailen kommer udefra  
og har afsendernavnet:
michel.langrand@velux.com [transfert.smartphone@gmail.
com]

I mailen beder personen, der udgiver sig for at være Michel  
Langrand, finanschefen om at sørge for en større pengeoverfør-
sel. Mailen indeholder interne oplysninger om rejseaktiviteter, 
som det viser sig, at bedrageren har fået via et telefonopkald til 
VELUX Schweiz. Christoph Trottmann kontakter IT, der under-
søger sagen. Pengene bliver ikke overført. 



25års jubilarer 

A/S Østbirk Bygningsindustri 
 1. oktober     Erik Kjærgaard 
 1. oktober     Flemming Ottosen 
 1. december  Jan Wiencken 

LKR-Hungary 
 1. oktober     Béla Eőry 

SIG Sonneborn Bauzubehör 
Industriegesellschaft mbH 
 1. november Bernd Kühl 

Thyregod Bygningsindustri A/S 
 1. oktober     Peter Lund Olesen 

Velterm A/S 
 27. november  Henrik Jensen 

VELUX America Inc. 
 1. oktober Steve Bride 
 26. november Darrin Gilbert 
 1. december Darlene Davenport 
 3. december John Charlton 

VELUX Deutschland GmbH 
 1. oktober Mathias Hampel 
 1. november Dirk Matthias 
 1. november Gabriele Kroll 
 1. december Markus Kitzinger 

VELUX France 
 15. oktober Christophe Le Stradic 
 22. oktober Jean-Jacques Lebret 
 19. november Jean-Marc Piuro 

VELUX Greenwood Inc. 
 1. oktober Curt Dansby 
 26. november Jack Orr 
 26. november Mike Hodges 

VELUX Italia s.p.a. 
 26. november Alberto Casadei Fusaroli 

VELUX Norge AS 
 1. oktober Egil Aarnes 

VKR France 
 3. december Bernard Blanchard 

40års jubilæum, selskab 

 1. oktober VKR France

Jørgen TangJensen tildelt ridderkorset  
af Dannebrogs ordenen 
Den 15. juni var adm. direktør Jørgen Tang-Jensen i audiens 
hos Dronning Margrethe for at takke for ridderkorset af 
Dannebrogsordenen, som han modtog den 6. maj. Ordenen 
tildeles for fortjenstfuld civil eller militær embedsgerning, for 
særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller 
for virke for danske interesser. 

Jubilæer 2015

Listen omfatter jubilæer i VELUX Gruppen frem til den 31. decem-
ber 2015. Hvis du har ændringer og tilføjelser til listen, kan du 
sende dem til view@velux.com. 

Eksempel på angreb
I marts bliver flere medarbejdere i Frankrig, Polen, Tjekkiet og 
Ungarn ramt af ransomware. Større mængder data bliver kryp-
teret og kan ikke tilgås. Analyser viser, at det formentlig skyldes, 
at medarbejdere har besøgt nogle hjemmesider, der via bannere 
eller reklamer har installeret virus på deres maskiner. 

Brug din sunde fornuft og beskyt  
vores forretning 

• Udlever ikke informationer, hvis du er  
i tvivl. Sig hellere at du vil vende tilbage 
og indrapporter hændelsen til din lokale 
IT-afdeling. 

• Klik ikke på mistænkelige links, ved-
hæftninger og hjemmesider 

• Overhold IT’s regler om adgang og IT-
sikkerhed – også selvom de kan virke 
hæmmende og irriterende. 

Får du denne eller en lignende fejlmeddelelse, har du været udsat for 
ransomware, og dine filer er blevet krypteret. Du skal straks slukke din pc 
og kontakte VELUX IT.
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Tekst: Anita Søe Beilin 

Som et led i fejringen af firmagruppens 
75-års jubilæum i 2016 har VELUX Grup-
pen og VKR Holding inviteret til en inter-
national designkonkurrence for at bringe 
lys ind i områder af Afrika, hvor elektrici-
tet ikke er en selvfølge.  
Konkurrencen Natural Light blev udskre-
vet i samarbejde med virksomheden 
Little Sun og fik senere også organisatio-
nen Plan International med som partner. 
Designstuderende verden over har kun-
net deltage i konkurrencen om at finde en 
god ide til en bæredygtig solcellelampe. 

Og vinderen er… 
Vinderen af Natural Light-konkurrencen 
er valgt blandt 172 designforslag fra hele 

verden. Vinderne er to meget talentfulde 
argentinske designstuderende, Mariana 
Arando og Luca Fondello, der studerer in-
dustrielt design på universitetet i Buenos 
Aires.  
En enkel, poetisk ide er grundlaget for 
vinderlampen, som lever op til alle kon-
kurrencens krav. Lampen fungerer fint 
alene, og hvis man har flere, kan de sæt-
tes sammen til en stor lampe og give end-
nu mere lys.  

lampen sættes i produktion 
Kunstner og juryformand Olafur Eliasson 
roser vinderlampen, der både er praktisk 
og smuk: – Det er en meget vellykket ide, 
oversat til et meget smukt design. Lam-

pen er interessant, fordi den er billig at 
producere, siger han. – Jeg er meget be-
gejstret for lampen, fordi den er funktio-
nel, og jeg tror, den har en lovende frem-
tid. 
Næste skridt er at sætte produktionen af 
lampen i gang. I 2016 vil 14.500 lamper 
blive sendt til lokale entreprenører i Zim-
babwe, Zambia og Senegal i samarbejde 
med organisationen Plan International. 
Med donationen fra firmagruppen kan 
lamperne leveres til en overkommelig pris 
og forhåbentligt danne grundlag for 
yderligere produktion og salg til den del 
af verden. 
Du kan læse mere om konkurrencen og 
vinderlampen på www.naturallight.org. 

Funktionelt design vinder
VELUX Gruppen og VKR Holding står bag international konkurrence om et nyt design 
til en bæredygtig solcellelampe. 

Mariana Arando og Luca Fondello, der studerer industrielt design på universitetet i Buenos Aires, vandt 
konkurrencen med en lampe, der kan fungere alene, men også sættes sammen til en større lampe.  

Scan koden til venstre og  
se en lille film, hvor Olafur 
Eliasson kommenterer 
vinderlampen.


