Støt dem der støtter Honorarfonden
Honorarfonden
Støt de kandidater, der tilslutter sig Honorarfonden og dermed donerer en del
af deres honorar.

Medarbejdernes
Honorarfond
Novo Gruppen

Bevar en lang tradition
Til gavn for Novo Nordisk og dig. Men mest af alt til gavn for alle de
mennesker, som får hjælp.

Hvor og hvordan opstod Honorarfonden
I 1973 fik medarbejdere retten til at få mere indflydelse og medbestemmelse
på deres arbejdsplads. Selskabsloven blev ændret efter mange diskussioner
mellem folketinget og fagbevægelsen. For at sikre, at de medarbejdere, der
stillede op, gjorde det ud fra et ønske om at gavne medarbejderne og Novo og
ikke deres egen økonomi, besluttede medarbejderne dengang i enighed i alle
de faglige klubber og funktionærforeninger, at honoraret skulle begrænses til
et rimeligt beløb for deres arbejde.
Derfor stiftede medarbejderne en fond.
Man vedtog, at de medarbejdervalgte beholdt en rimelig andel for deres
arbejde, men at den største andel blev formidlet videre til fonden, der støtter
humanitære og sociale formål. Fonden er registreret i Økonomi- og
Indenrigsministeriet som medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen.

Hvem er Honorarfondens bestyrelse?
Alle de tilsluttede faglige klubber og funktionærforeninger kan repræsenteres
i bestyrelsen, og typisk har de udpeget et bestyrelsesmedlem til at sidde i
fondens bestyrelse samt en suppleant for disse.

Støt dem der støtter Honorarfonden
En ordning vi kan være stolte af

STØT DE KANDIDATER,
SOM STØTTER

HONORARFONDEN

Vi har blandt andet støttet

Medarbejderens Honorarfond
Hvem er vi
Honorarfonden støtter humanitært og socialt arbejde og uddelte i 2017 hele

Ønsker for sygdomsramte
børn 50.000 DKK

1.452.091 kr. til 57 forskellige projekter som f.eks. øjenoperationer i
Myanmar, en skolebus til Gadens Børn i Indien, tilskud til væresteder for
hjemløse i Danmark, julekurve, børnetelefonen Børns Vilkår samt mange
andre projekter. Du kan læse mere om uddelingerne og vores historie på
Honorarfondens hjemmeside www.honorarfonden.dk

Udstyr til operationer på
hospitalsskib 50.000 DKK

Hvor meget betaler man?
De

medarbejdervalgte

Honorarfonden,

bestyrelsesmedlemmer,

modtager

i

dag

10%

der

har
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af

bruttobeløbet
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bestyrelseshonorarerne, resten går til Honorarfonden.

En ordning vi kan være stolte af
I Honorarfondens 45 årige historie er det kun sket ganske få gange, at

Solcelledrevet vandpumpe
25.000 DKK

kandidater ikke har støttet op om fonden. Hidtil har medarbejderne og deres
repræsentanter dvs. alle de faglige klubber og foreninger, der har tilsluttet sig
Honorarfonden, bakket op om denne betaling. En praksis, som både de
faglige klubber, foreninger og ledelsen i Novo Nordisk er stolte af.

Julehjælp til mødre og børn
25.000 DKK

Hvor tit deles der penge ud?
Bestyrelsen mødes 2 gange om året og fordeler pengene i fonden.
Beslutninger træffes ud fra fuld enighed, når man gennemgår alle modtagne
ansøgninger.

STØT DE KANDIDATER, SOM STØTTER

HONORARFONDEN

Øjenoperationer i
Myanmar 50.000 DKK

